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Fysiskt sammanträde för ordinarie. Ersättare och tjänstepersoner medverkar digitalt. 
 

På grund av rådande situation med COVID-19 önskar Kommunfullmäktige att allmänheten endast följer 
sammanträdet via webbsändningen som nås via kommunens hemsida. Kommunfullmäktige ber allmänheten att 
respektera detta. Sammanträdet webbsänds på kommunens hemsida www.sotenas.se samt sänds även av Radio 
Sotenäs på 95,3 Mhz  Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer – Stanna hemma vid symtom – Håll 

god handhygien – Ovaccinerade bör undvika större folksamlingar 
 
 
 
 
 
 

 

Kallelse Kommunfullmäktige 
Tid Onsdagen den 8 december 2021 kl. 10:00 OBS tiden! 
Plats Smögens Havsbad, Smögen, samt på distans 
Ordförande Helene Stranne  

 

 
 
 
 
 
Ärende Dnr Föredragande 

OBS! Kommunstyrelsen håller extra sammanträde kl 08:30, före Kommunfullmäktige  

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Investeringsbudget 2022 plan 2023 - 2025 Dnr 2021/000001 Maria Strömberg 
Eveline Karlsson 

3.  MRP budget 2022, 2023 eventuella 
kompletteringar, ej handling Dnr 2021/000001  

4.  MRP budget investeringar 2022, 2023 eventuella 
kompletteringar, ej handling Dnr 2021/000001  

5.  Budget 2023 - Planeringsförutsättningar Dnr 2022/000001 Maria Strömberg 
Petra Hassellöv 

6.  Sotenäs Vatten AB, brukningstaxa, 
anläggningstaxa, investerings-budget 2022-2024 Dnr 2021/000017 Maria Strömberg 

7.  

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll 
inom ekologisk produktion och material i kontakt 
med livsmedel för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 

Dnr 2021/000913  

8.  
Allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten 
gata Tullstigen, Sotenäs kommun  

Dnr 2021/000901  

9.  Tillgänglighetsstrategi  Dnr 2021/000251  

10.  Kostpolicy för Sotenäs kommun Dnr 2021/000352  

11.  Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs 
kommun 

Dnr 2021/000172 
  

12.  Motion - Menssäkra Sotenäs kommun Dnr 2021/000246  

13.  Motion om fria bussresor för 65 år och äldre Dnr 2021/000768  

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

14.  Valärenden 
• Avsägelse SH (S)   

15.  Inkomna interpellationer och frågor 
• Fråga till ordförande i Sotenäsbostäder   

16.  Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Medborgarförslag - Förbjuda vedeldning i våra samhällen   

17.  Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2022   

18.  Anmälningsärenden 
• Valdistriktsindelning för Sotenäs kommun   
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KSAU § 214 Dnr 2021/000001 

Investeringsbudget 2022 plan 2023 - 2025 

Sammanfattning  

Enligt det finansiella målet ska nettoinvesteringar över tiden inte överstiga summan av årets 
avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna medel.  

Särskilda satsningar 

För de kommande åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet 
omfattande 160 mnkr (10 mnkr ingår sedan tidigare i investeringsbudget för åren 2021 – 2022), 
samt skredförebyggande insatser i Hunnebostrand om 17 mnkr.  

Totala investeringsutrymmet 
Det totala investeringsutrymmet inklusive den särskilda satsningen uppgår under perioden 2022 – 2025 till 
330,0 mnkr.  För 2022 budgeteras med investeringsnivå på 88,8 mnkr, för 2023 92,2 mnkr, för 2024 68,9 
mnkr och för 2025 80,1 mnkr. 
 
I sammanställningen för budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter 
anpassats till beslutad ram och gällande finansiella mål.  
 
 
Mnkr inklusive särskilda satsningar 2022 2023 2024 2025 
Kommunstyrelsen allmän verksamhet 6,8 8,9 5,1 1,7 
Kommunstyrelsen gata och park 15,2 9,8 17,0 20,0 
Kommunstyrelsen hamnar 3,0 6,5 7,0 5,0 
Kommunstyrelsen fastighet 6,8 10,2 13,2 14,7 
Kommunstyrelsen övrigt 0,2 0,7 0,7 0,7 
Utbildningsnämnden 3,2 3,2 1,5 1,6 
Omsorgsnämnden 2,6 2,0 0,5 0,5 
Särskild satsning Hunnebohemmet 45,0 45,0 20,0 35,0 
Särskild satsning Skredrisk 6,0 6,0 4,0 1,0 
Totalt 88,8 92,2 68,9 80,1 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

För budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter anpassats till den ram 
som beslutats i mål- och resursplanen utifrån gällande finansiella mål.  
 
Anpassningen leder till negativa effekter för övriga investeringsprojekt, då budget för dessa behöver 
minskas eller skjutas på framtiden. Detta gäller bl.a. budget för asfaltering, åtgärder med betong- 
och stenkajer och planerat underhåll av kommunens byggnader, men också utrymmet för åtgärder 
med lekplatser på skolor och förskolor, samt att projektet Hällebo kan starta först år 2025. 
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Forts. KSAU § 214 

Ekonomi  
Viktigt är att ha en hög självfinansieringsgrad vilket bevarar kommunens finansiella 
handlingsutrymme inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar. Finansiering av 
investeringar sker således i planen genom årets resultat och avskrivningar samt upparbetad 
likviditet. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende 
investeringsvolymen kommer att uppnås.  

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget inklusive kommentarer daterad 2021-10-28 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat investeringsbudget daterad 2021-10-28. 
  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: maria.stromberg@sotenas.se 
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Investeringsbudget 2022 plan 2023 - 2025 
 

Sammanfattning  
Enligt det finansiella målet ska nettoinvesteringar över tiden inte överstiga summan av årets 
avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna medel.  
 
Särskilda satsningar 
För de kommande åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet 
omfattande 160 mnkr (10 mnkr ingår sedan tidigare i investeringsbudget för åren 2021 – 2022), 
samt skredförebyggande insatser i Hunnebostrand om 17 mnkr.  
 
Totala investeringsutrymmet 
Det totala investeringsutrymmet inklusive den särskilda satsningen uppgår under perioden 2022 
– 2025 till 330,0 mnkr.  För 2022 budgeteras med investeringsnivå på 68,8 mnkr, för 2023 97,2 
mnkr, för 2024 83,9 mnkr och för 2025 80,1 mnkr. 
 
I föreslagen investeringsbudget redovisas investeringsutgifter som anpassats till beslutad ram och 
gällande finansiella mål för budgetåret 2022 och planåret 2023. Förslagna investeringsutgifter för 
planåren 2024-2025 finns behov av nyupplåning om man inte i kommande budgetprocess ökar 
resultatnivåerna jämfört med antagen MRP 2022 plan 2024-2025.  
 
 
Mnkr inklusive särskilda 
satsningar 

2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen allmän verksamhet 6,8 9,0 5,1 1,7 
Kommunstyrelsen gata och park 16,2 13,1 17,7 19,4 
Kommunstyrelsen hamnar 3,5 4,6 6,5 5,0 
Kommunstyrelsen fastighet 7,3 9,2 11,7 15,7 
Kommunstyrelsen övrigt 0,2 0,7 0,7 0,7 
Utbildningsnämnden 1,2 2,7 2,8 1,2 
Omsorgsnämnden 2,6 2,0 0,5 0,5 
Särskild satsning Hunnebohemmet 25,0 50,0 35,0 35,0 
Särskild satsning Skredrisk 6,0 6,0 4,0 1,0 
Totalt 68,8 97,2 83,9 80,1 

 

Ärende 
För budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter anpassats till 
den ram som beslutats i mål- och resursplanen och det särskilda beslutet om att avsätta 
ytterligare 70 mnkr för Hunnebohemmet.  
 
Omprioritering har gjorts på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott där budget 
avsatts för brygga i Väjern under 2022, samt för lotsboden på Smögen och 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: maria.stromberg@sotenas.se 
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renovering/belysning av strandpromenaden norr om Sandbogen under planåren 2023-
2024. Projekten uppgår till sammanlagt 10,5 mnkr under åren 2022-2024 
 
För genomförande av ett eventuellt projekt att öka djupet i Smögens hamn krävs 
projektstart innan april 2023 om befintligt tillstånd för länsstyrelsens ska kunna nyttjas.  
 
För genomförande av detaljplanen Hällebo har budgeterats för en investeringsutgift om 12 mnkr 
under år 2025-2026. En diskussion om alternativ finansieringslösning förs med Sotenäsbostäder 
AB.  

Konsekvensbeskrivning ekonomi 

Viktigt är att ha en hög självfinansieringsgrad vilket bevarar kommunens finansiella 
handlingsutrymme inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar. Finansiering 
av investeringar sker således i planen genom årets resultat och avskrivningar samt upparbetad 
likviditet.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat investeringsbudget daterad      
2021-11-15 

Bilaga/Bilagor 
• Investeringsbudget inklusive kommentarer  

Skickas till 
 
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen 
Räddningstjänst 
Administrativa avdelningen 
 

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Investeringsbudget 2022 - 2025 
Enligt det finansiella målet ska nettoinvesteringar över tiden inte överstiga summan av årets 
avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna medel.  
 
Särskilda satsningar 
För de kommande åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet 
omfattande 160 mnkr (10 mnkr ingår sedan tidigare i investeringsbudget för åren 2021 – 2022), 
samt skredförebyggande insatser i Hunnebostrand om 17 mnkr.  
 
Totala investeringsutrymmet 
Det totala investeringsutrymmet inklusive den särskilda satsningen uppgår under perioden 2022 
– 2025 till 330,0 mnkr.  För 2022 budgeteras med investeringsnivå på 68,8 mnkr, för 2023 97,2 
mnkr, för 2024 83,9 mnkr och för 2025 80,1 mnkr. 
 
I sammanställningen för budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter 
anpassats till beslutad ram och gällande finansiella mål.  
 
I föreslagen investeringsbudget redovisas investeringsutgifter som anpassats till beslutad ram och 
gällande finansiella mål för budgetåret 2022 och planåret 2023. Förslagna investeringsutgifter för 
planåren 2024-2025 finns behov av nyupplåning om man inte i kommande budgetprocess ökar 
resultatnivåerna jämfört med antagen MRP 2022 plan 2024-2025.  
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Belopp i tkr 
Budget 
2022+RÖ 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 

      
Hela kommunen - Summa 109 394 68 800 97 200 83 900 80 100 

      
Re-investeringsutrymme enligt MRP 2022 72 083 37 800 41 200 44 900 44 100 

      
Kommunstyrelsens allmänna verksamhet 11 034 6 850 8 960 5 110 1 700 
0002 - KS OFÖRDELAT 534     
0005 - BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE 100     
XXXX - PERSONALSYSTEM  350 1 700   
0043 - EKONOMISYSTEM 1 800     
0098 - DIGITALISERING 850 200 300 300 800 
1202 - RÄDDN. TJ FORDON 5 200 5 200 6 600 4 400 900 
1204 - RÄDDN. TJ ÖVRIGT/UTRUSTNING 1 100 1 100 360 410  
1207 - BRANDSKYDDSÅTG. VÄRMEKAMEROR 1 100     
Kommunstyrelsens tekniska verksamhet 78 461 58 170 83 530 75 540 76 660 

      
Särskild satsning 41 311 31 000 56 000 39 000 36 000 
- Särskild satsning; Hunnebohemmet 35 311 25 000 50 000 35 000 35 000 
- Särskild satsning; Skredrisk Hunnebostrand 6 000 6 000 6 000 4 000 1 000 

      
Gata, park och bad 26 606 16 220 13 130 17 740 19 360 
0401 - ASFALTERING BELÄGGNING GATOR 5 600 1 990 2 960 5 240 5 370 
0403 - UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN 1 291 1 000    
0408 - GATUARBETEN EFTER VA-SANERINGAR 300     
0411 - STÄLLPLATSER ENL NÄRINGSL.STRAT. GENOMFÖ 406 70 0   
0419 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERH. PARKER 878 10 0 300 250 
0420 - OFFENTLIG RENHÅLLNING 534 200 400 400 400 
0421 - NYANLÄGGNING PARK ULEBERGSHAMN 150     
0422 - SALTBINGAR 200     
0466 - FORDON TEKNISKA 2 000 1 000 870 1 700 1 500 
0473 - UTBYTE GATUBELYSNING 1 292 1 200 1 000 1 500 1 740 
0476 - ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) 112  100 100 100 
0481 - ÅTGÄRDER MURAR 500 500 300 1 000 500 
0502 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT U-HÅLL BADPLATSER 573 0 250 500 1 000 
0509 - FÖRBÄTTR/PLANERAT UNDERHÅLL LEKPLATSER 1 201 500 250 500 500 
0402 - LADDSTOLPAR 867     
0471 - GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 952     
CYKELLEDER ENLIGT KSAU 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

XXXX - PARKERING Tennishallen Smögen 150 150    
XXXX - BRYGGA VÄJERN 3 000 3 000    
XXXX - LOTSBODEN SMÖGEN  0 0 500   
XXXX - STRANDPROMENADEN FRÅN SANDBOGEN OCH 
NORRUT, renovering-belysning.  0 0 1 500 2 500  
XXXX - INDUSTRIOMRÅDEN GENOMFÖRANDE  4 600 4 600 3 000 2 000  
XXXX - HÄLLEBO 0 0   6 000 
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Belopp i tkr 
Budget 

2022+RÖ 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Budget 

2025 
0220 - GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO 300 0 0 0 0 
0019 - FÖRBÄTTRING SMÅBÅTSHAMNAR/BRYGGOR 3 400 1 000 1 800 2 500 2 500 
0029 - ÅTGÄRDER BETONG-/STENKAJER 4 700 2 500 1 300 2 000 2 500 
XXXX – SPRÄNGNING FISKEAKTIONEN SMÖGEN 0  1 500 2 000  
Fastighet 11 422 7 250 9 150 11 650 15 650 
0302 - EXTERNHYRESFINANS. INVESTERINGAR 50 0 50 650 650 
0307 - FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER 165 0    
0315 - LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 347 0 100 500 2 000 
0329 - HUNNEBOHEMMET PROJEKTERING 0 0    
0349 - TILLBYGGN. BRANDSTATION BOHUS-MALMÖN 194 0    
0362 - UTBYGGNAD SKALSKYDD 500 0 500 500 500 
0369 - STORKÖKSUTRUSTNING 305 0 500 500 500 
0303 - ÅTGÄRDER MYNDIGHETSTILLSYN LAGKRAV 1 135 0 500 1 000 500 
0331 - ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING 1 826 350 0 0 500 
XXXX - SKOLFASTIGHETER  0 0 2 000 2 000 4 000 
0399 - PLANERAT UNDERHÅLL 6 900 6 900 5 500 6 500 7 000 

Övrigt 1 033 200 650 650 650 
0035 - INVENTARIER MÅLTIDSENHETEN 483 200 450 450 450 
0045 - INVENTARIER LOKALVÅRD 550 0 200 200 200 
0004 - FASTIGHETSFÖRSÄLJNING (BYGGNADER) 0 0    
Utbildningsnämnden 1180 1 180 2 710 2 750 1 240 
0009 - INKÖP KONST I OFFENTLIG MILJÖ 380 380 410 450 440 
1011 - UTRUSTING DIGITALISERING UN 200 200 200 200 200 
1025 - NYA MÖBLER LÄROSALAR (inventarier) 500 500 500 500 500 
0529 - BYTE INVENTARIER IDROTTSHALLAR 200 100 100 100 100 
XXXX - KONSTGRÄS KUNGSHAMNSVALLEN 0  1 500 1 500  
Omsorgsnämnden 2 600 2 600 2 000 500 500 
XXXX - INVENTARIER 500 500 500 500 500 
XXXX  -INVENTARIER HUNNEBOHEMMET 0 0 1500   
XXXX – TRYGGHETSSKAPANDE LÖSNINGAR 1 500 1500    
XXXX – MODULER HYPERGERNE 600 600    
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Beskrivning investeringar 
Nedan beskrivs investeringar för budget 2022 med plan 2023 – 2025.  
 
Kommunstyrelsen 
Allmän verksamhet 
Upphandling av nytt personalsystem detta tillsammans med Lysekil och Munkedal. Beräknad 
implementering 2023.  
 
Digitaliseringsprojekt, fortsatt genomförande av digitalisering.  
 
Räddningstjänst 
En släckenhet med CAFS system och skärsläckare, i Hunnebostrand. Befintligt fordon är 20 år. 
(För 2023 ett höjdfordon kan bli en nödvändig resurs i räddningstjänstens organisation på grund 
av de planerade femvåningshusen på Förålarna i Väjern.) 
 
För att få en bättre arbetsmiljö i vagnhallen byggs en ”täcka” till för placering av bandvagn och 
brandbåt. 
 
Teknisk verksamhet 
 
Gata och park 
År 2022 påbörjas ett flerårigt projekt att genomföra detaljplaner för industrimark och 
förvaltningen föreslår att det område där efterfrågan är störst genomförs först. Färdigplanerade 
områden finns vid Bratteby och Hogenäs hamn.  
 
Utöver detta består de största projekten av upprustning av brygga, asfalteringsarbete enligt 
beläggningsplan, upprustning av torg, genomförande av cykelleder samt utbyte av 
gatubelysning mot modernare LED-armaturer med lägre energiförbrukning. Under 2022 
budgeteras för att köpa in fordon då maskinparken i dagsläget är ålderstigen.  
 
I investeringsbudget är utrymme avsatt för parkering vid grusplanen vid tennishallen på Smögen. 
Syftet är att använda området för kommunal parkering i avvaktan på uppdrag om detaljplane-
läggning.  
 
Hamnar 
Investeringarna inom hamnverksamheten avser förbättringar småbåtshamnar, bryggor och 
åtgärder betong- och stenkajer enligt underhållsplan. Ärende om att öka djupet i Smögens hamn 
har behandlats i kommunstyrelsens tekniska utskott inför beslut i kommunstyrelsen.  
 
Ifråga om den särskilda satsningen att åtgärda skredrisken i gamla Hunnebostrand pågår samråd 
kring utfyllnad med sten inför ansökan om miljötillstånd. Arbetet kan inledas när miljötillstånd 
erhållits och vunnit laga kraft.  
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Fastighet 
Av 2022 års belopp avser 6,9 mnkr planerat underhåll vilket motsvarar åtgärder som kan genom-
föras med förvaltningens nuvarande resurser för planering, upphandling, projektledning och 
projektuppföljning.  
 
Medel för åtgärder på skolfastigheter redovisas utöver planerat underhåll. Åtgärder i skol-
fastigheter kommer, liksom projektet Hunnebohemmet, att reducera behovet av planerat under-
håll. 
 
Lönsamheten av installation av solceller har undersökts i de kommunala byggnaderna och har 
inletts under 2021 och kommer fortsätta under 2022. 
 
Under 2022 avser projektering av Hunnebohemmet enligt ”alternativ 3” påbörjas. Projektet avser 
en av de beslutade särskilda satsningarna. Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 100 mnkr i 
mål- och resursplanen och därutöver ytterligare 70 mnkr, dvs. totalt avsatt 170 mnkr att fördelas 
enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen övrigt 
Utrustning till måltid- och lokalvårdsverksamheterna som inte är fast monterad. 
 

Utbildningsnämnden 
Konst i offentlig miljö uppgår till 1 procent av det totala investeringsutrymmet. 
 
Nämnden kommer investera i digitaliseringsutrustning samt inventarier och möbler till lärosalar 
och idrottssalar.  
 

Omsorgsnämnden 
Nämndens investeringar år 2022 avser främst trygghetsskapande lösningar, moduler till 
beslutsstödsystemet Hypergene samt inventarier.  
 
Planåren 2023 - 2025 
För budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter anpassats till 
den ram som beslutats i mål- och resursplanen och det särskilda beslutet om att avsätta 
ytterligare 70 mnkr för Hunnebohemmet. Detta innebär att det för föreslagen 
investeringstakt och nivå finns behov av nyupplåning under slutet av planåren om inte 
resultatnivåerna ökar kommande budgetår jämfört med antagen MRP 2022 plan 2024-
2025. 
 
För de närmaste åren finns även stora behov av investeringar i renovering och ombyggnad 
av skolbyggnader, inköp av höjdfordon som nödvändig resurs i räddningstjänsten, 
framtagande av industrimark, bostadstomter samt underhåll av kommunens byggnader 
och anläggningar.  
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I mål- och resursplanen har medel också avsatts för cykelleder de närmaste åren. Dessa 
medel omfattar för planåren även budgetmässig beredskap för specifika projekt tillsammans 
med Trafikverket, något som tidigare budgeterats separat. Budget för konstgräs på 
Kungshamnsvallen har reserverats för fastställt åtagande i avvaktan av beslut från idrottsförbund. 
 
För genomförande av detaljplanen Hällebo har budgeterats för en investeringsutgift om 12 mnkr 
under år 2025-2026. En diskussion om alternativ finansieringslösning förs med Sotenäsbostäder 
AB.  
 
För genomförande av ett eventuellt projekt att öka djupet i Smögens hamn krävs projektstart innan 
april 2023 om befintligt tillstånd för länsstyrelsens ska kunna nyttjas. På uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott har även budget avsatts för brygga i Väjern under 2022, samt för 
lotsboden på Smögen och renovering/belysning av strandpromenaden norr om Sandbogen under 
planåren 2023-2024. Projekten uppgår till sammanlagt 10,5 mnkr under åren 2022-2024. 
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Rätt utdraget intygar: 
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KS § 190 Dnr 2022/000001 

Budget 2023 - Planeringsförutsättningar 

Sammanfattning 

Beslut om planeringsförutsättningar ligger till grund för att få fram beräkningsunderlag och 
preliminära ramar och är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs 
antagande om befolkning, skattesats, löne- och prisförändringar, kortsiktiga finansiella mål, och 
tidplan. Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni.  

Beslutsunderlag 

Planeringsförutsättningar MRP 2023 - 2026, budget 2023, daterad 2021-10-28 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 215 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2023 - 2026, 
budget 2023.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 215 Dnr 2022/000001 

Budget 2023 - Planeringsförutsättningar 

Sammanfattning 

Beslut om planeringsförutsättningar ligger till grund för att få fram beräkningsunderlag och 
preliminära ramar och är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs 
antagande om befolkning, skattesats, löne- och prisförändringar, kortsiktiga finansiella mål, och 
tidplan. Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni.  

Beslutsunderlag 

Planeringsförutsättningar MRP 2023 - 2026, budget 2023, daterad 2021-10-28 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2023 - 2026, 
budget 2023.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-28 KA 2022/1 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Budget 2023 - Planeringsförutsättningar 

Sammanfattning 
Beslut om planeringsförutsättningar ligger till grund för att få fram beräkningsunderlag 
och preliminära ramar och är uppstarten på kommande budgetprocess. I 
förutsättningarna görs antagande om befolkning, skattesats, löne- och prisförändringar, 
kortsiktiga finansiella mål, och tidplan. Slutligt antagande om befolkning och finansiella 
mål tas i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2023 
- 2026, budget 2023.  

Beslutsunderlag 
Planeringsförutsättningar MRP 2023 - 2026, budget 2023, daterad 2021-10-28 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Planeringsförutsättningar 
MRP 2023 – 2026, 
budget 2023 
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Bakgrund 

Mål- och resursplanen är planen för kommunens verksamhet och ekonomi för det kommande 
budgetåret samt plan de tre kommande kalenderåren.  
 
Beslut om planeringsförutsättningar ligger till grund för att få fram beräkningsunderlag och 
preliminära ramar. Därför ingår antagande om befolkning samt skattesats. Dessa parametrar sätter 
gränsen/ger möjligheter till kommande beräkningar av skatteintäkter.  
 
Ytterligare grundförutsättningar i planeringsförutsättningarna avser investeringsvolymer samt 
avsättningar i budget för löne- och prisuppräkningar. Till det kommer att vara överens om de 
kortsiktiga finansiella målen. De långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk hushållning 
framgår i riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
 
När dessa parametrar är satta beräknas skatteintäkter för kommande år. Prognoser för skatte-
intäkter bygger på beräknar gjorda av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Skatteprognosen 
från december används för att beräkna preliminära ramar till nämnderna. Därefter kommer 
prognos i april. Denna prognos ligger till grund för beslut om ramar i juni.   
 
För att få fram preliminära ramar avgår medel för budgeterat resultat samt för övriga finansiella 
mål. Därefter görs avsättningar för löneökning, prisuppräkning, finansiella poster samt kapital-
kostnader (vilka bygger på kommande investeringsplan).   
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Budget- och uppföljningsprocessen, budgetår 2023 
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Allmänt kommunernas ekonomi 

Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. Den 
svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser, vilket gör att den offentliga 
sektorns skuld (Maastrichtskulden) har ökat. Trots detta beräknas skulden som andel av BNP 
minska i år, tack vare den starka BNP-tillväxten och de låga räntorna. Även kommande år räknar 
SKR med att skulden som andel av BNP minskar, från 37 procent 2021 till 29 procent av BNP 
2025. 
 
Trots sysselsättningsuppgången efter pandemins första fas ligger antalet arbetade timmar för 
andra kvartalet i år 2 procent lägre än kvartalet före pandemin. Det råder därmed ingen tvekan om 
att Sverige fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur. Inte förrän i mitten av 2023 antas timgapet 
i svensk ekonomi slutas, vilket innebär att de faktiskt arbetade timmarna når upp till de potentiellt 
beräknade timmarna, motsvande en normalkonjunktur. 
 
När svensk konjunktur nu stärks är det viktigt att gå från efterfrågestimulans till strukturåtgärder 
som gagnar den långsiktiga ekonomin. Det handlar särskilt om tre områden; få personer som står 
långt från arbetsmarknaden i arbete, att genomföra klimatrelaterade investeringar och att ställa 
om välfärden med hjälp av digitalisering och modern teknik. 
 
Brist på arbetskraft 
Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen bland grupper som står långt från 
arbetsmarknaden är att vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till näringslivet och till 
välfärden. Förutom arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner och regioner att 
förändra arbetssättet och i högre grad använda tekniska lösningar som ger invånarna möjlighet att 
själva göra delar av de tjänster som annars kräver personella resurser. Ett av skälen till den 
annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period med låg befolkningstillväxt. 
Den senaste prognosen från SCB visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare 
prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga som nu beräknas minska och 
befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio 
åren, även i antal räknat, är personer över 80 år. 
 
Demografins utveckling innebär att sjukvårdens kapacitet, i synnerhet personaltillgången, får 
svårt att matcha de ökande vårdbehoven. Därför behövs en omställning som gör det möjligt att 
öka effektiviteten och kvaliteten i vården. 
 
Klimatanpassningsåtgärder 
Sommarens översvämningar, liksom de senaste årens bränder både i Sverige och Europa tydliggör 
behovet av att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det är därför viktigt att både anpassa 
verksamheterna så att de i så låg grad som möjligt bidrar till koldioxidutsläpp, men även att 
anpassa samhället inför ett förändrat klimat. 
 
Attraktiv arbetsgivare 
En av de viktigaste frågorna för välfärden i dag och det kommande decenniet är kompetens-
försörjningen. Den demografiska försörjningskvoten varierar kraftigt mellan kommunerna och 
regionerna i dag och kommer att öka i nästan alla län fram till 2030. För att klara kompetens-
försörjningen behövs olika strategier för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt 
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kompetens. Det handlar både om att vara en attraktiv arbetsgivare och att hitta lösningar för ett 
hållbart arbetsliv. 
 
Färre brukare i äldreomsorgen 
Som SKR nämnde i Ekonomirapporten, maj 2021 har antalet hemtjänstmottagare och personer i 
särskilda boenden inte återhämtat sig efter nedgången under 2020. Minskningen har pågått fram 
till sommaren i år. Det är svårt att veta om det kommer att ske en snabb, långsam eller ingen 
återhämtning alls av antalet personer inom äldreomsorgen de närmaste åren. Skulle det bli en 
snabb ”återhämtning” av antalet hemtjänstmottagare och personer i särskilda boenden skulle det 
medföra en kraftig kostnadsökning i äldreomsorgen de närmaste åren. 
 
Riktade bidrag skapar problem för äldreomsorgen 
SKR har i de senaste årens Ekonomirapporter lyft hur ökningen av riktade, statliga satsningar – 
trots vällovliga intentioner – har skapat många problem för kommuner. Detaljstyrning genom 
korta, statliga satsningar medför ofta ökade kostnader och minskad effektivitet och de främjar 
sällan den utveckling som är nödvändig för att hantera de kommande utmaningarna.  
 
Kommunernas ekonomi fram till 2025 
Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste åren. En stark 
utveckling av skatteintäkterna enligt SKR:s senaste prognos gör att utsikterna är bättre än i vårens 
Ekonomirapport. Lika stor betydelse för den sammantagna bilden har den förväntade kostnads-
utvecklingen, som är klart lägre än i tidigare bedömning. Befolkningsprognosen som ligger till 
grund för dessa beräkningar visar på en svagare befolkningsökning än föregående prognos. Inte 
minst bland de yngsta, där skillnaderna är stora.  
 
Under prognosåren väntas skatteintäkterna öka med i genomsnitt 4 procent per år. Skatte-
underlagsprognosen är högre än vid vårens Ekonomirapport, och år 2025 motsvarar skillnaden 
över 9 miljarder kronor i högre skatteintäkter, vilket är jämförbart med en verksamhetsvolym på 
drygt 1 procent. Nästan hälften av skillnaden uppstår redan 2021. 
 
Stora behov av upprustning av befintliga anläggningar tillsammans med goda ekonomiska förut-
sättningar de närmaste åren gör att vi tror på fortsatt höga investeringsutgifter. 
 
 
Källa: Sveriges kommuner och regioners (SKR) Ekonomirapport oktober 2021, 2021-10-19. 
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Budgetförutsättningar 

Samhällsekonomisk utveckling 

BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP helåret 2019, året före pandemin. Men för att 
återföra konjunkturläget till det som gällde före krisen krävs en BNP-nivå som är högre än så. 
Den långsiktiga BNP-trenden innebär en viss årlig ökning och en återhämtning av konjunkturen 
förutsätter att man ”tar igen den tillväxt som gått förlorad”. 
 
I prognosen antas att tim- och BNP-gapen sluts under den andra halvan av 2023 då den svenska 
ekonomin antas nå ”normalkonjunktur”. En tydlig nedgång i andelen arbetslösa väntas ske 
kommande år, givet hög efterfrågetillväxt 2021–2022, men vi bedömer att arbetslösheten i flera 
år kommer att ligga högre än före krisen. Den höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 2021 
och 2022 manifesteras i ett skatteunderlag som också ökar starkt: med drygt 4 procent per år. 
Främst är det lönesumman som driver uppgången. 
 
Att arbetsmarknaden beräknas bli mer stram under 2024 och 2025 är grunden för vår bedömning 
om snabbare löneökningar mot slutet av perioden. I det medelfristiga scenariot (för 2024 och 
2025) är det utbudet i ekonomin som sätter gränserna för tillväxten, inte minst arbetskraftens 
storlek. Ekonomin kan inte växa snabbare än dess tillgängliga resurser; arbete, kapital och 
teknologi. 
 
Disponering av resultatutjämningsreserven 

I SKR:s prognos är det möjligt att använda reserven under åren 2023 – 2025: 
 

 
 
Slutavräkningar 

Slutavräkning 2020: totalt en negativ korrigeringspost med -532 kronor per invånare. 
Slutavräkning 2021: totalt en positiv korrigeringspost med +1 045 kronor per invånare. 
Slutavräkning 2022: totalt en positiv korrigeringspost med +189 kronor per invånare. 
 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 
 
Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKR:s prognos för timlöneökningarna för 
anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. 
Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden 
enligt SKR:s prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. 
 
 
Källa: Sveriges kommuner och regioners (SKR) cirkulär 21:35, 2021-09-30 
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Sotenäs förutsättningar 

Befolkning 

Mellan åren 2011 – 2020 har antalet invånare ökat med 93 invånare. Födelsenettot har under hela 
perioden varit negativ och kompenserats av ett positivt inflyttningsnetto. Befolkningen 
kännetecknas av hög medelålder. Det har medfört en hög demografisk försörjningskvot. 
Kommunen har gått från en försörjningskvot om 0,87 (2011) till 1,00 (2020). Det innebär att antal 
invånare 0 - 19 år samt 65 år och äldre år 2020 är lika många som antal invånare i ”arbetsför 
ålder”, 20 - 64 år.  
 
Antagande i budget 2023 
I framräkning av skatteintäkter och kommunal utjämning är viktigt att vara försiktig i antagande 
om befolkning. Det föreslås därför att även fortsättningsvis att dessa prognos utgår ifrån eget 
befolkningsantagande. Befolkningen uppgick 2020-12-31 till 9 100 invånare. Under året har en 
ökning skett och per 26/10 2021 uppgår befolkningen till 9 132. Uppgiften är preliminär, men 
indikerar ändå på en ökning jämfört med tidigare år. I MRP 2022 bygger skatteintäkterna år 2022 
och planen på en befolkning om 9 060 invånare. 
 
Förvaltningen föreslår att öka befolkningstalet för budget 2023 och framåt till 9 080 invånare.  
 
 

 
 

  
 

 
 



 
 

   KA 2022/1    Datum: 2021-10-28 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 9 av 22 

 
 
 

 
 
 

 
 
Källa: kolada.se 
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Driftbudget 

Tabellen nedan utgår från ett befolkningsantagande på 9 080 invånare, senaste skatteprognosen 
från SKR (30/9 2021), samt beslut om kommande effektivisering/ramjustering enligt MRP 2022. 
Det innebär att intäkterna och årens resultat utvecklas på följande sätt: 
   

 
 
 
Driftbudgetens påverkan på investeringsbudgeten 

Årets finansierade investeringsutrymme utgör årets avskrivningar samt årets resultat. 
Investeringar inom detta utrymme kan självfinansieras till 100 procent. Investeringsvolymer 
utöver detta utrymme finansieras genom upparbetad likviditet i kassa/bank, alternativt genom 
upplåning. För att undvika upplåning behöver delar av beslutade särskilda satsningar rymmas 
inom årets finansierade investeringsutrymme. 
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Investeringar 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för god ekonomisk hushållning ska investeringarna under 
mandatperioden i kommunen finansieras med egna medel. Reinvesteringar finansieras genom 
årets avskrivningar och årets resultat. Särskilda satsningar som inte ryms inom utrymmet för årets 
avskrivningar och årets resultat kan finansieras med hjälp av tidigare upparbetade likvida medel.  
 
Investeringstakten i kommunen har varit relativt låg de senaste åren. För kommande år finns ett 
stort investeringsbehov, bl.a. till följd av beslutade särskilda satsningar på Hunnebohemmet och 
skredriskåtgärder i Hunnebostrand. KF beslutade i juni 2021 att genomföra byggnation av 
Hunnebohemmet enligt alternativet där investeringen estimerats till 170 mnkr (år 2020 – 2026). 
Därtill beslutades i MRP 2022 om skredförebyggande åtgärder om 17 mnkr (år 2022 – 2025). 
Kassa/bank uppgår idag till cirka 130 mnkr vilket betyder att kassan beräknas vara tömd år 2024 
enligt ovan scenarie LÅNA, och vara nära tömd år 2025/2026 enligt ovan scenarie FINANSIERA. 
De särskilda satsningarna kommer därför delvis behöva finansieras inom utrymmet för 
reinvesteringar (årets avskrivningar och resultat), då målet för god ekonomisk hushållning innebär 
att investeringarna över mandatperioden finansieras med egna medel. De särskilda satsningarna 
kommer sannolikt, förutom krav på finansiering, också medföra en ökning av driftskostnader. 
 
Ovanstående uppställning av drift- och investeringsbudget innebär att årets investeringar 
inklusive särskilda satsningar kan självfinansieras då årets resultat minst uppgår till budgeterade 
volymer och reinvesteringsutrymmet begränsas till 45 mnkr i snitt per år under mandatperioden. 
Resterande del av investeringsutrymmet behöver avsättas för de beslutade särskilda satsningarna 
för att investeringarna ska kunna finansieras utan upplåning, inklusive finansiering genom 
upparbetad likviditet i kassa/bank. 
 
Koncernen 
Behov av investeringar spås öka för kommunkoncernen. Framförallt för VA-bolaget men också 
för bostadsbolaget. Kommunfullmäktiges långsiktiga investeringsmål för kommunkoncernen 
innebär att kommunkoncernens belåning inte ska överstiga en nivå som motsvaras av belånings-
taket hos Kommuninvest.  
 
Långsiktiga finansiella mål 

 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under mandatperioden 
2019 – 2022 minst uppgå till 1,0 procent. Därefter ska det långsiktiga resultatet uppgå till 2 
procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, under varje mandatperiod.   

  
 Kommunkoncernens belåning ska inte överstiga en nivå som motsvaras av belåningstaket hos 

Kommuninvest 
 

 Investeringsvolymen ska över en mandatperiod inte överstiga summan av årens avskrivningar 
och årens resultat, därtill kan investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de 
finansieras med egna medel. 

 
 Verksamhetens nettokostnad ska minska över tid  

 
Långsiktiga finansiella mål är beslutade i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserven, KF 2020-11-26 § 123.  
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Nettokostnadsavvikelse kommunens verksamheter 

Nettokostnadsavvikelse: positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och 
negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas 
nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt p.g.a. förändringar i kostnadsutjämningen. Detta påverkar 
jämförbarheten med tidigare år.  
 
Diagrammen visar hur nettokostnadsavvikelsen utvecklats sig de senaste fyra åren. Sammantaget 
innebär det att kommunen har ett högre kostnadsläge än statistiskt förväntat med motsvarande 
28 mnkr år 2020 (exkl. LSS). Största avvikelserna i mnkr återfinns inom grundskola och 
äldreomsorg. I statistiken syns effekter av insatta åtgärder under de senaste åren. 
 

 
 

 
 
Källa: kolada.se 

Förskola Fritidshem Grundskola F-9 Gymnasieskola
Individ- och

familjeomsorg
Äldreomsorg

2017 7 -1 18 2 8 16

2018 11 0 14 6 4 7

2019 7 0 9 8 5 7

2020 6 -1 10 2 4 7
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Personalnyckeltal 

Antal årsarbetare har minskat under flera år, för att öka igen under åren 2020 och 2021.  
 
Sjukfrånvaron har ökat under senaste åren, och långtidsfrånvaron har ökat 2021 jämfört med 
tidigare år. Jämfört med övriga kommuner har Sotenäs en relativt hög sjukfrånvaro.  
 

Årsarbetare, antal 2017 2018 2019 2020 
Aug 
2021 

Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet 89 92 82 85  
Grundskola F-9 141 152 143 151  
Gymnasieskola/komvux 4 3 10 11  
Individ- och familjeomsorg 18 19 18 18  
Kultur och fritid 16 17 14 11  
Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 328 305 286 289  
Övrig verksamhet 148 169 160 169  
Antal årsarbetare totalt 779 764 740 772 775 

  

 Sjukfrånvaro, i % 2017 2018 2019 2020 
Aug 
2021 

Sjukfrånvaro för kommunalt anställda < 30 år, (%) 7,7 6,4 9,5 13,1 8,7 
Sjukfrånvaro för kommunalt anställda 30-49 år, (%) 6,3 5,6 7,1 8,5 9,6 
Sjukfrånvaro för kommunalt anställda >49 år, (%) 7,1 6,9 7,1 8,5 10,1 
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 6,8 6,3 7,3 8,9 9,8 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, > 59 dagar som andel av total 
sjukfrånvaro - 42,9 49,3 38,2 56,1 

 

 
 

  
 
Källa: kolada.se 
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Finansiella analyser och jämförelser kommuner emellan 

Verksamhetsnyckeltal – en jämförelse i norra Bohuslän 

Förskola 
Sotenäs har haft få barn per årsarbetare i förskolan, sedan 2019 - 2020 är fördelningen mellan 
kommunerna relativt jämn. Andelen högskoleutbildad personal ligger stadigt högt i Sotenäs.  

      
 
Grundskola 
Antal elever per lärare (årsarbetare) är relativt lika i samtliga kommuner i norra Bohuslän. 
Andelen elever i åk 6 som klarar kunskapskraven har sjunkit de senaste åren. Eleverna i åk 9 i 
presterar mycket bra i jämförelsen av andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen, även 
antalet meritpoäng i åk 9 är högt i Sotenäs. 

           
 

      
 
Gymnasieutbildning 
Trots en hög andel elever med godkänt i alla ämnen i årskurs 9 och höga meritpoäng är det inte 
lika många av Sotenäs kommuns invånare i gymnasieålder som klarar att ta examen i gymnasiet 
eller studiebevis inom 4 år, jämfört med eleverna i Munkedal och Tanum. 
 
Andel invånare 25 - 65 år med eftergymnasial utbildning är dock relativt hög i jämförelsen. 
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Äldreomsorg   
Andel invånare 80 år och äldre ligger betydligt högre i Sotenäs jämfört med övriga kommuner, 
även det genomsnittliga antalet beviljade timmar per brukare ligger högt. Antal olika personer 
en hemtjänsttagare möter under 14 dagar är också fler i Sotenäs jämfört med övriga.  
 
Andelen invånare 80 år och äldre som bor i särskilda boenden är högre i Sotenäs jämfört med 
övriga kommuner, samtidigt är brukarnöjdheten väldigt hög. 

      
 

      
 

           
Källa: kolada.se 
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Finansiell jämförelse – kommunerna i Västra Götaland och Hallands län 

Den finansiella analysen syftar till att redovisa var Sotenäs kommun befinner sig och hur 
kommunen har utvecklats finansiellt under 2018 - 2020 i förhållande till övriga kommuner i 
Västra Götaland och Hallands län. Rapporteringen är genomförd av KommunForskning i 
Västsverige (KFi). Finansiella profilen görs genom att mäta åtta finansiella nyckeltal i fyra 
perspektiv vilka är väsentliga när en kommuns ekonomi analyseras.  
 
Nedanstående spindeldiagram visar på utvecklingen av Sotenäs finansiella profil mellan åren 
2018 - 2020.  

 
 
I jämförelse mellan 2018 och 2020 stärks kommunens finansiella profil inom två av de fyra 
perspektiven dvs. för den långsiktiga handlingsberedskapen och inom riskperspektivet. Det 
beror på skattefinansieringsgrad av investeringar och oförändrad skattesats, samt förbättrade 
finansiella nettotillgångar. Kontroll över det finansiella resultatet försvagades något under 
perioden, medan kortsiktig handlingsberedskap förblev oförändrad. Sammanfattningsvis är den 
finansiella profilen relativt oförändrad 2020 jämfört med 2018. 
 
Sotenäs har ett tillfredställande på gränsen till starkt finansiellt läge. Resultatnivåerna exklusive 
jämförelsestörande poster bör dock de närmaste åren uppgå till minst 3 procent i förhållande till 
verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar.  
 
Det är viktigt att Sotenäs fortsätter att arbeta med att skapa ett finansiellt utrymme för att möta 
ökade investeringsbehov, ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar, samt negativa 
effekter av corona-krisen.  
 
Kort analys av några nyckeltal 
 
Resultat före extra ordinära poster 
Resultatet i förhållande till verksamhetens kostnader uppgick för dessa år 2018 till 1,5 procent. 
För 2019 försvagades resultatet till 1,0 procent, för att 2020 förbättras till 2,7 procent. Snittet i 
länen uppgick 2020 till 4,1 procent.  
 
Soliditet 
Sotenäs kommun har år 2020 en soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser som uppgår till 
39 procent, vilket är högre jämfört med snittet i länen (snitt 23 procent). Det innebär att Sotenäs 
har den 8:e starkaste soliditeten i länen.  
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Kassalikviditet 
En förbättring har skett mellan åren 2018 och 2020 från 124 procent till 139 procent, vilket är 
högre än genomsnittet i länen (snitt 111 procent). Därmed har Sotenäs den 7:e starkaste kassa-
likviditeten i länen.  
 
Skattesats 
Skattesatsen på 21,99 kronor var år 2020 30 öre högre än genomsnittet bland länens kommuner 
(snitt 21,69 kronor).  
 
Budgetföljsamhet 
Nämndernas budgetföljsamhet har gått från -0,5 procent år 2018 till +2,2 procent år 2019 och 
+2,5 procent år 2020. En avvikelse på +/- 1 procent utgör normalt inga större problem, utan det 
är stora negativa budgetavvikelser på nämndsnivå som bör undvikas.  
 
 
Finansiella analyser och jämförelser koncern 

 
 
Sotenäs koncern har år 2020 en högre soliditet (24 procent) jämfört med snittet i länen (21 
procent). Den sker en marginell förbättring av den finansiella profilen för Sotenäs 
kommunkoncern mellan 2018 och 2019. Kassalikviditeten (158 procent) är också högre än 
snittet i länen (92 procent). 
 
Koncernen redovisade år 2020 ett lägre resultat dividerat med verksamhetens bruttokostnad 
jämfört med snittet i länen (4,6 procent). Egenfinansieringsgraden av investeringar var högre 
(118 procent) jämfört med snittet i länen (78 procent). 
 
Sotenäs kommunkoncerns finansiella utveckling år 2018 – 2020 resulterade i en förbättrad 
finansiell profil. Utifrån profilen, jämfört med snittet i länen, hade koncernen vid utgången av 
2020 ett starkare utgångsläge än under 2018. 
 
 
Källa: KFi – KommunForskning i Västsverige, Finansiella profiler 2018-2020 
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Förklaring och tolkning av den finansiella profilen 

Den finansiella profilen redovisas i ett så kallat spindeldiagram. Diagrammet används för att 
beskriva kommunens finansiella ställning. Den innehåller åtta nyckeltal och fyra viktiga 
finansiella perspektiv. 
 
Fyra axlar/perspektiv 
De fyra perspektiven är: Kontrollen över finansiella utvecklingen, långsiktig handlingsberedskap, 
riskförhållande och kortsiktig handlingsberedskap. Varje perspektiv mäts via de närmast liggande 
nyckeltalen. Det innebär att varje nyckeltal ingår i två perspektiv. 

 
 
Åtta nyckeltal 
Diagrammet innehåller åtta nyckeltal. Borgensåtagande, budgetföljsamhet, finansiella netto-
tillgångar, kassalikviditet, nettokostnadsandel, investeringsvolym, resultat före extraordinära 
poster, genomsnittligt resultat före extra ordinära poster under de tre senaste åren, skatte-
finansieringsgrad av investeringar samt soliditet.  

Skalan 
Diagrammet har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. I analysen av kommunerna i Västra Götaland 
och Halland (55 st) fördelades poängen enligt följande: Kommunerna med de fem starkaste 
observationerna inom varje nyckeltal fick en femma, de elva följande en fyra, de 24 därpå en trea, 
de elva därefter en tvåa och de fem svagaste fick en etta. Poängen har således fördelats enligt en 
normalfördelningskurva. 
 
Poäng och genomsnitt  
Den heldragna linjen visar de olika poäng som den analyserade kommunen har fått för varje 
enskilt nyckeltal resp. för de fyra sammanvägda axlarna. Den streckade ringen i mitten visar trean 
i den analyserade gruppen. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare 
värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. Den heldragna linjen redovisar den finansiella 
profilen för den analyserade kommunen. 
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Inriktningsbeslut planeringsförutsättningar 

 
Kortsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

 Resultat år 2023 ska uppgå till minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 
(vilket motsvarar cirka 18 mnkr) 

 Investeringsvolymen år 2023, samt 2024 - 2026:  
o Investeringsvolymer uppgår under mandatperioden till i snitt 58 mnkr per år där 

även delar av de särskilda satsningarna ingår. 
o Reinvesteringar: årets avskrivningar + årets resultat. (I snitt 45 mnkr per år under 

mandatperioden, utrymme därutöver finansierar särskilda satsningar) 
o Särskild satsning år 2023: 45 mnkr Hunnebohemmet + 6 mnkr skredrisk 

Hunnebostrand 
 Verksamhetens nettokostnad ska minska över tid  

 
Befolkningsantagande 

Som grund för kommande års beräkning av skatter och bidrag görs ett eget befolknings-
antagande som uppgår till 9 080 invånare och ingen ökning de kommande åren. 
 
Utdebitering 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad 21,99 kr.  
 
Löner och prisförändring 

För åren 2023 - 2024 föreslås nedanstående uppräkningar enligt SKR:s cirkulär 20:35. För åren 
2025 - 2026 ligger nivåerna kvar som för 2024. 
 

 2023 2024 2025 2026 
Lön 2,7 2,3 2,3 2,3 
KPI 2,0 2,2 2,2 2,2 

 
 
Investeringar 

I kommande investeringsplan år 2023 – 2026 ingår särskilda satsningar på Hunnebohemmet 
(115 mnkr) och skredrisk i Hunnebostrand (11 mnkr) med totalt 126 mnkr (192 mnkr under 
perioden 2020 – 2026). Budgeterade resultatnivåer innebär att kommunen med egna medel kan 
finansiera dessa investeringar. Förutom budgeterade resultat förväntas upparbetad likviditet att 
utnyttjas under dessa år.  
 
Förslag till nämnderna 

En anpassning av minskade nettokostnader innebär att den löpande verksamheten tar 
mindre i anspråk av skatteintäkter och kommunal utjämning, samt att nettokostnaden 
sannolik närmar sig referenskostnaden, vilket bidrar till en god ekonomisk hushållning i 
Sotenäs kommun. Det innebär att för budgetår 2023 att verksamhetens kostnader bör minska 
enligt beslut i Mål- och resursplan 2022 – 2025. 
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Tidplan budget 2023 

 
Budget 2023 

 

Sammanträde  Ärende Ärendetyp Ansvarig 

Feb    Ny skatteprognos, beräkning av preliminära ramar 
 

 Ekonomichef 

Feb    Budgetanvisningar går ut till nämnderna baserat på beslutade 
planeringsförutsättningar och senaste skatteprognosen 

Info Ekonomichef 

Feb V 7 14-15 /2 Presidier och 
Budgetberedning 

Kvalitetsdagar: uppstart ny budget, nämnderna presenterar investeringar i 
ny mandatperiod, omvärldsanalys etc. 

  

Feb V 8 23/2 KSAU Budgetupptakt  
 

Info Ekonomichef 

Mars V 13 30/3 KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder förslag till egen rambudget 
2023 

Förslag till beslut K-direktör 
/SBF-chef 

April V 14 6/4 MNAU Miljönämndens arbetsutskott bereder förslag till rambudget 2023 
 

Förslag till beslut Miljöchef 

April V 14 7/4 BNAU Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder förslag till rambudget 2023 
 

Förslag till beslut Byggchef 

April V 14 7/4 ONAU Omsorgsnämndens arbetsutskott bereder förslag till rambudget 2023 
 

Förslag till beslut Omsorgschef 

April V 15 12/4 UNAU Utbildningsnämndens arbetsutskott bereder förslag till rambudget 2023 
 

Förslag till beslut Utbildningschef 

April V 15 13/4 KS Kommunstyrelsen beslutar förslag till egen rambudget 2023 
 

Beslut K-direktör 
/SBF-chef 

April V 16 20/4 MIMB (SML) Miljönämnden beslutar förslag till rambudget 2023 
 

Beslut Miljöchef 

April V 16 21/4 BN Byggnadsnämnden beslutar förslag till rambudget 2023 
 

Beslut Byggchef 

April V 16 21/4 ON Omsorgsnämnden beslutar förslag till rambudget 2023 
 

Beslut Omsorgschef 

April V 17 26/4 UN Utbildningsnämnden beslutar förslag till rambudget 2023 
 

Beslut Utbildningschef 

Maj V 18 4/5 Budgetberedning Dialog med nämndernas presidier 
 

  

Maj  V 21 25/5 KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder MRP 2023 – 2026, budget 2023 
samt borgensavgifter och skattesats 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Maj V 21 25/5 CSG Information/Förhandling budget 2023 
 

Förhandling Personalchef 
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Budget 2023 
 

Sammanträde  Ärende Ärendetyp Ansvarig 

Juni 
 

V 22 1/6 KS 
 

Kommunstyrelsen bereder beslut för MRP 2023 – 2026, budget 2023 
samt borgensavgifter och skattesats 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Juni V 24 15/6 KF Kommunfullmäktige beslutar MRP 2023 – 2026, budget 2023 samt 
borgensavgifter och skattesats 

Beslut Ekonomichef 

Okt V 39 27/9 MNAU Miljönämndens arbetsutskott bereder internbudget 2023  
 

Förslag till beslut Miljöchef 

Okt V 40 4/10 UNAU Utbildningsnämndens arbetsutskott bereder internbudget 2023 
 

Förslag till beslut Utbildningschef 

Okt V 40 6/10 ONAU Omsorgsnämndens arbetsutskott bereder internbudget 2023 
 

Förslag till beslut Omsorgschef 

Okt V 40 6/10 BNAU Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder internbudget 2023  
 

Förslag till beslut Byggchef 

Okt V 41 12/10 MIMB (SML) Miljönämnden beslutar om internbudget 2023 
 

Beslut Miljöchef 

Okt V 42 18/10 UN Utbildningsnämnden beslutar internbudget 2023 
 

Beslut Utbildningschef 

Okt V 42 20/10 BN Byggnadsnämnden beslutar om internbudget 2023 
 

Beslut Byggchef 

Okt V 42 20/10 ON Omsorgsnämnden beslutar om internbudget 2023 
 

Beslut Omsorgschef 

Okt V 43 26/10 KSAU Efter valet: Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till beslut för 
MRP 2023 – 2026, budget 2023 och skattesats 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Nov V 45 9/11 KS Efter valet: Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut för MRP 2023 – 
2026, budget 2023 och skattesats 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Nov V 46 16/11 KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder internbudget 2023 Förslag till beslut K-direktör 
/SBF-chef 

Nov V 46 16/11 KSAU Nämnderna återkopplar sina internbudgetar 2023 till Kommunstyrelsen 
 

Info Ekonomichef 

Nov V 46 16/11 KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder investeringsbudget 2023 
 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Nov V 46 16/11 KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder planeringsförutsättningar MRP 
2024 – 2027 budget, 2024 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Nov V 47 23/11 KF Efter valet: Kommunfullmäktige beslutar MRP 2023 – 2026, budget 
2023 och skattesats 

Beslut Ekonomichef 

Nov V 48 30/11 KS Kommunstyrelsen beslutar om internbudget 2023 
 

Beslut K-direktör 
/SBF-chef 

Nov V 48 30/11 KS Nämnderna återkopplar sina internbudgetar 2023 till Kommunstyrelsen Info Ekonomichef 
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Nov V 48 30/11 KS Kommunstyrelsen bereder investeringsbudget 2023 
 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Nov V 48 30/11 KS Kommunstyrelsen bereder planeringsförutsättningar MRP 2024 – 2027, 
budget 2024 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Dec V 50 14/12 KF Kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget 2023  
 

Beslut Ekonomichef 

Dec V 50 14/12 KF Kommunfullmäktige beslutar om planeringsförutsättningar MRP 2024 – 
2027, budget 2024 

Beslut Ekonomichef 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-11-24 § 168-200 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 23(58)
 

 
 
 
 
 

KS § 181 Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB, brukningstaxa, anläggningstaxa, investerings-
budget 2022-2024  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2022 samt plan 2023 - 2024. I budget 2022 har 
inräknats ett överuttag för att hantera de stora investeringsbehoven framåt samt det underuttag som 
finns sedan tidigare för Sotenäs Vatten AB.  
 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 33,4 
mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Styrelsen föreslår en ökning av brukningstaxan med 7 % for 2022, 7 % för 2023 och 7 % för 2024. 
  
Styrelsen föreslår anläggningsavgiften ökas med 7 % för 2022, vilket följer genomsnittet på 14 
index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material.  

Investeringar  

Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 33,4 
mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Investeringarna har delats upp i följande områden för 2022; 

• Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder 32,1 mnkr  
• Omvandlingsområden 8,1 mnkr  
• Exploateringsområden 3,5 mnkr  
• Bruttoinvesteringar 43,7 mnkr  
• Fakturerade anläggningsavgifter -10,3 mnkr  
• Nettoinvesteringar 33,4 mnkr  

Brukningstaxa  

Med förslag till investeringar och övrig uppräkning föreslås att brukningstaxan ökas med 7 % för 
2022, 7 % för 2023 och 7 % för 2024.  
Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och minskade intäkter. 

Anläggningsavgift  

Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-nätet) föreslås öka 
med 7,0% år 2022. Avgiften följer genomsnittet på 14 index gällande drivmedel, 
anläggningsarbeten och material.  
Anläggningsavgifterna ska motsvara fastigheternas andel av kostnaden för att ordna Va-
anläggningen.  
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Forts. KS § 181 

Taxeföreskrifter  

En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgifter och anläggningsavgifter 
som är föreslagen.  
§14.1 a förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som ingår i avgiften  
§14.3 Förändringen avser att förenkla hanteringen av byggvatten så att det debiteras på samma sätt i 
Sotenäs som övriga bolag.  
§17 Förändringen avser att rätta en felaktig hänvisning till avgift med antagen  

Ekonomi  

En ökning av brukningstaxan på 7 % för Typhus A ger en ökning på 60 kr/månad år 2022. För 
Typhus B ger en ökning med 38 kr/mån. 

Beslutsunderlag 

SVAB 2021-09-30. Protokoll nr 4. Styrelsemöte  
SVAB Budget 2022 samt plan 2023-2024 
SVAB VA-taxa 2022-01-01 Sotenäs kommun – Förslag 
SVAB Tjänsteskrivelse Budget investeringar taxor 2021 med plan 2023-2024 
SVAB Powerpoint  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 201 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner ökning av brukningstaxan med 7 procent för 2022.  
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2022 med plan 2023 - 2024.  
Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 7 % för 2022.  
Kommunfullmäktige godkänner att anta taxeföreskrifterna för 2022. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 201 Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB, brukningstaxa, anläggningstaxa,  investerings-
budget 2022-2024  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2022 samt plan 2023 - 2024. I budget 2022 har 
inräknats ett överuttag för att hantera de stora investeringsbehoven framåt samt det underuttag som 
finns sedan tidigare för Sotenäs Vatten AB.  
 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 33,4 
mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Styrelsen föreslår en ökning av brukningstaxan med 7 % for 2022, 7 % för 2023 och 7 % för 2024. 
  
Styrelsen föreslår anläggningsavgiften ökas med 7 % för 2022, vilket följer genomsnittet på 14 
index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material.  

Investeringar  

Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 33,4 
mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Investeringarna har delats upp i följande områden för 2022; 

• Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder 32,1 mnkr  
• Omvandlingsområden 8,1 mnkr  
• Exploateringsområden 3,5 mnkr  
• Bruttoinvesteringar 43,7 mnkr  
• Fakturerade anläggningsavgifter -10,3 mnkr  
• Nettoinvesteringar 33,4 mnkr  

Brukningstaxa  

Med förslag till investeringar och övrig uppräkning föreslås att brukningstaxan ökas med 7 % för 
2022, 7 % för 2023 och 7 % för 2024.  
Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och minskade intäkter. 

Anlgäggningsavgift  

Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-nätet) föreslås öka 
med 7,0% år 2022. Avgiften följer genomsnittet på 14 index gällande drivmedel, 
anläggningsarbeten och material.  
Anläggningsavgifterna ska motsvara fastigheternas andel av kostnaden för att ordna Va-
anläggningen.  
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Forts. KSAU § 201 

Taxeföreskrifter  

En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgifter och anläggningsavgifter 
som är föreslagen.  
§14.1 a förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som ingår i avgiften  
§14.3 Förändringen avser att förenkla hanteringen av byggvatten så att det debiteras på samma sätt i 
Sotenäs som övriga bolag.  
§17 Förändringen avser att rätta en felaktig hänvisning till avgift med antagen  

Ekonomi  

En ökning av brukningstaxan på 7 % för Typhus A ger en ökning på 60 kr/månad år 2022. För 
Typhus B ger en ökning med 38 kr/mån. 

Beslutsunderlag 

SVAB 2021-09-30. Protokoll nr 4. Styrelsemöte  
SVAB Budget 2022 samt plan 2023-2024 
SVAB VA-taxa 2022-01-01 Sotenäs kommun – Förslag 
SVAB Tjänsteskrivelse Budget investeringar taxor 2021 med plan 2023-2024 
SVAB Powerpoint  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner ökning av brukningstaxan med 7 procent för 2022.  
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2022 med plan 2023 - 2024.  
Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 7 % för 2022.  
Kommunfullmäktige godkänner att anta taxeföreskrifterna för 2022. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-26 KA 2021/000017 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg, maria.stromberg@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

 

Sotenäs Vatten AB, VA-taxa 2022 taxeföreskrifter samt 
investeringsplan 2022-2024 

Sammanfattning 
Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2022 samt plan 2023 - 2024. I budget 
2022 har inräknats ett överuttag för att hantera de stora investeringsbehoven framåt samt 
det underuttag som finns sedan tidigare för Sotenäs Vatten AB.  
 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås 
uppgå till 33,4 mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Styrelsen föreslår en ökning av brukningstaxan med 7 % for 2022, 7 % för 2023 och 7 
% för 2024  
 
Styrelsen föreslår anläggningsavgiften ökas med 7 % för 2022, vilket följer 
genomsnittet på 14 index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material. 
   

Beskrivning av ärendet 
Inkommen handling innehåller budgetförslag för Sotenäs Vatten AB. Styrelsen 
behandlade och antog budgeten 2021-09-30. Beslutet innebär ett överuttag för att klara 
stora investeringsbehov framåt samt det underuttag som redan finns för Sotenäs Vatten 
AB. Överuttaget behöver även användas till den kostnad som uppstått som följd av 
översvämningen som skedde i slutet av juli 2021. Insatser för att minska den framtida 
påverkan av stor nederbörd har diskuterats och till viss del utförts/ska utföras 
tillsammans med kommunen.  
 
Sotenäs vatten AB har sedan tidigare en VA-fond för ombyggnation och utbyggnad av 
reningsverksamheten i kommunen. Denna är intecknad och minskar kapitalkostnaden 
till viss del. 
 
Det framgår av budgethandlingen att det finns stora investeringsbehov framåt. Både 
gällande ökad reinvesteringstakt i ledningar och framtida renovering eller byggnation av 
avloppsreningsverk. Det stora behovet av investeringsutgifter framöver kommer att 
innebära en taxehöjning.  
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Förslaget för 2022 innebär ett behov av nyupplåning med 11 mnkr, totalt under 2022-
2024 35 mnkr.  Borgensförbindelsen täcker det lånebehov som Sotenäs Vatten har de 
kommande åren. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås 
uppgå till 33,4 mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Investeringarna har delats upp i följande områden för 2022.  
 
Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder  32,1 mnkr 
Omvandlingsområden       8,1 mnkr  
Exploateringsområden       3,5 mnkr 
Bruttoinvesteringar     43,7 mnkr  
Fakturerade anläggningsavgifter    -10,3 mnkr 
Nettoinvesteringar      33,4 mnkr 
 

Brukningstaxa 
Med förslag till investeringar och övrig uppräkning föreslås att brukningstaxan ökas 
med 7 % för 2022, 7 % för 2023 och 7 % för 2024.  
 
Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och minskade intäkter. 
Se tabell nedan.  
  Kostnad %  
Reparationer och underhåll Reningsverk (slam, 
kemikalier, serviceavtal)  1,5 
Bolagsgemensamma kostnader från Västvatten AB  1,2 
  Löneökningar  0,8 
  Fordon  0,1 
  IT  0,2 
 Övrigt  0,1 
Kapitalkostnader  2,5 
Övrigt, bland annat spolingar  1,2 
Utredning Vatten (uppdrag KS 2021)  -0,5 
Utredning Reningsverk, (uppdrag från KS 2021. 
Finansieras tillsammans med kommunen)  -1,4 
Återställa tidigare års underuttag/VA fond  2,5 
Förslag till ökning  7,0 
(En 1% ökning är 595 tkr)   
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Anlgäggningsavgift 
Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-nätet) 
föreslås öka med 7,0% år 2022. Avgiften följer genomsnittet på 14 index gällande 
drivmedel, anläggningsarbeten och material.  
 
Anläggningsavgifterna ska motsvara fastigheternas andel av kostnaden för att ordna Va-
anläggningen. 
 

Taxeföreskrifter 
En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgifter och 
anläggningsavgifter som är föreslagen. 

§14.1 a förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som ingår i 
avgiften 
§14.3 Förändringen avser att förenkla hanteringen av byggvatten så att det 
debiteras på samma sätt i Sotenäs som övriga bolag. 

§17 Förändringen avser att rätta en felaktig hänvisning till avgift med antagen {Här 
beskriver ni vad ärendet handlar om, vad förslaget på beslut grundar sig på och hur 
förslaget är kopplat till vision, programförklaring och mål} 

Konsekvensbeskrivning 
Effekten av ökad taxa fördelas på hela taxekollektivet. 

Ekonomi  

En ökning av brukningstaxan på 7 % för Typhus A ger en ökning på 60 kr/månad år 
2022. För Typhus B ger en ökning med 38 kr/mån 

Hållbar utveckling 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ökning av brukningstaxan med 7 procent för 2022 
 
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2022 med plan 2023 - 2024.  
 
Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 7 % för 2022.  
 
Kommunfullmäktige godkänner att anta taxeföreskrifterna för 2022.   
   

Beslutsunderlag 
Budget 022 och plan 2023 - 2024 Sotenäs Vatten AB  
Sotenäs tjänsteskrivelse 
Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB 2021-09-30 
Va-taxan för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2022-01-01 
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Powerpoint från Sotenäs Vatten AB 

Beslutet skickas till 
Sotenäs Vatten AB 
Ekonomiavdelningen 

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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  På uppdrag av  
Sotenäs Vatten AB 

Datum: 2021-09-30 
Dnr: 2021/100 

 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Susanne Thorén 
0522-63 88 21 
susanne.thoren@vastvatten.se 

Sotenäs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

 

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 

med plan 2022-2024 

Sammanfattning 
Sotenäs Vatten AB har arbetat fram en budget för 2022 med plan 2023-2024. 
Sotenäs Kommunfullmäktige har att ta beslut om ökning av VA-taxan för år 2022 
gällande bruknings- och anläggningstaxa samt godkänna investeringsplan 2022-
2024. 

Bakgrund 
För att täcka nödvändiga kostnader för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgift enligt taxa (bruknings- och 
anläggningsavgift). 
 
Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att 
ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske 
utifrån vad som är skäligt och rättvist. 
 
Bolagets verksamhet finansieras via avgifter genom en taxa. Taxan ska enligt 
ägrdirektivet beslutas av kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktiges 
godkännande skall inhämtas avseende investeringar enskilda eller totalt under ett 
räkenskapsår överstigande aktiekapitalet. 

Beskrivning av ärendet 
Brukningavgift 
Sotenäs Vatten AB föreslår att brukningstaxan (den löpande kostnaden för vatten och 
avlopp) ökas med 7,0 % från och med 2022-01-01. 
 
För Typhus A blir den totala årsavgiften cirka 10 902 kr inkl. moms. Ökning per 
månad blir ca: 60 kr/månad. 
 
För Typhus B blir den totala årsavgiften cirka 103 480 kr inkl. moms. Ökning per 
månad blir ca: 38 kr/månad. 
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Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och minskade 
intäkter enligt nedan tabell. 
 

 
 
För treårsperioden (2022-2024) föreslås en ökning på 7 % - 7 % - 7 %. 
 
En fortsatt ökning av kostnaderna på reningsverken syns i budgeten och hur man ska 
hantera reningsverken i framtiden är något som utreds 2021. 
När utredningen är gjord av vad som är den bästa lösningen återkommer Sotenäs 
Vatten AB med kostnads- och åtgärdsföslag och arbetar in det i budgeten. Utöver 
ovan så är inte ledningsförnyelsetakten i budgeten i paritet med ledningens livslängd 
och vad kostnaden för en ny taxekonstruktion blir är inte budgeterad.  
 
Ökningen 2022-2024 är förutom att hantera vanliga kostnadsökningar i form av index, 
kapitalkostnader och lönerökningar till viss del för att återställa nuvarande underuttag 
och till stor del en möjlighet att kunna fondera medel för att bättre kunna hantera de 
framtida kostnaderna som kommer komma. 

Anläggningsavgift 
Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-
nätet) föreslås öka med 7,0 % från och med 2022-01-01, vilket följer genomsnittet på 
14 index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för de kommande tre åren är på 161 640 tkr och ger en 
reinvesteringstakt av ledningar på 180 år. Investeringarna sker inom området 
reinvesteringar, det vill säga investeringar i befintligt ledningsnät, dricksvatten- och 
reningsverksanläggningar samt inom området omvandlings- och 
exploateringsområden. 

Kostnad % 

Reparationer/underhåll ARV 
Slam, kemikalier, serviceavtal 

1,5 

Bolagsgemensamma kostnader från Västvatten AB.  
Bland annat löneökningar, IT och fordon 

1,2 

Kapitalkostnader 2,5 
Utredning vatten 

Uppdrag från KS 2021 
-0,5 

Utredning Reningsverk 
Uppdrag från KS 2021. Finansieras tillsammans med kommunen.  

-1,4 

Övrigt 
Bland annat spolningar 

1,2 

Återställa tidigare års underuttag, möjlighet till fondering 2,5 
Totalt     7,0 % 
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Reinvesteringarna finansieras via brukningsavgifter medan omvandlings- och 
exploateringsområden finansieras till största del av anläggningsavgifter och till viss 
del av brukningsavgifter. 

Taxeföreskrifter 
En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgiter och 
anläggningsavgifter som är föreslagen. 
I taxeföreskrifterna har även tre paragrafer ändrats: 

1. § 14.1 a förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som 
ingår i avgiften 

2. § 14.3 Förändringen avser att förenkla hanteringen av byggvatten så att det 
debiteras på samma sätt i Sotenäs som övriga bolag. 

3. § 17 Förändringen avser att rätta en felaktig hänvisning till avgift med 
antagen förbrukning och förtydliga debitering vid byggnation. 

Övrig information 
Budget 2022 är beräknad med en nyupplåning på 11 000 tkr. Borgensförbindelsen 
som finns mellan Sotenäs Vatten AB och Sotenäs kommun täcker det lånebehov som 
Sotenäs Vatten AB har under de kommande åren. 
 
Underlag till tjänsteskrivelsen är Sotenäs Vatten AB Budget 2022 samt plan 2023-
2024 samt VA-Taxa för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
2022-01-01. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av 
brukningsavgiften med 7 % från och med 2022-01-01. 7 % i ökning innebär för ett 
Typhus A ca 60 kr/månad. 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av 
anläggningsavgiften med 7,0 % från och med 2022-01-01. 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i 
enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024, Sotenäs Vatten AB, kapitel 3. 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
taxeföreskrifter 2022, Sotenäs Vatten AB. 
 



  Dnr: 2021/100 
Handläggare 
Ekonomichef Susanne Thorén 
Telefon: 0522-63 88 21 
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1. Vatten och 
avloppsverksamhet 

Information om verksamheten 
Sotenäs Vatten är huvudman för den 
allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunen, vilket 
omfattar att ta hand om avloppsvatten och 
levererar dricksvatten hela vägen till 
fastigheten.  

Bolaget utför de uppdrag som bolaget 
tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 
bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 

Bolaget äger samtliga kommunala VA 
anläggningar i kommunen. Bolaget tar fram 
underlag till Va-taxor och ABVA vilka 
kommunen sedan tar beslut om. Bolaget 
har inga anställda utan den dagliga driften 
och annan förenlig verksamhet sköts av 
personal anställda i det gemensamma 
bolaget Västvatten AB som svarar för driften 
av VA-anläggningarna i Färgelanda, 
Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Topografi 
Sotenäs kommun är en kommun med stor 
turistnäring som är tätbefolkad under 
sommarmånaderna men glesbefolkad under 
resterande del av året. Det finns både 
landsbygd och kustnära boende men 
samhällena är koncentrerade kring kusten. 
Det finns en större tätort och ett flertal 
mindre. Sotenäs kommun definieras som ett 
sprickdalslandskap med inslag av 
fjordlandskap och i de yttre delarna 
skärgård. 

Ägarförhållande 
Sotenäs Vatten AB är ett helägt dotterbolag 
till Sotenäs kommun (212000–1322). Sotenäs 
Vatten AB äger 29 % av det gemensamma 

bolaget Västvatten AB.

 

Antalet aktier och röster i Sotenäs Vatten AB 
är 2 500. 

Styrelse 
Sotenäs Vatten AB:s styrelse består av fem 
ledamöter och högst tre suppleanter. 
Kommunfullmäktige utser sina 
representanter till styrelsen samt vem som 
ska vara ordförande respektive vice 
ordförande. 

Viktiga lagar och föreskrifter 
Bolaget följer de regler och krav som ställs 
av ett flertal myndigheter och 
organisationer. Nedan återfinns en kort 
sammanställning av några av dessa. Det 
grundläggande för verksamheten är Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster samt 
allmänna bestämmelser för vatten och 
avloppstjänster (ABVA). 
 

• Ägardirektiv 
• Bolagsordning 
• Miljöbalken 
• Havs- och Vattenmyndigheten 
• Kemikalieinspektionen 
• Livsmedelsverket 
• Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 
• Naturvårdsverket 
• Boverket 
• Riksdag 
• Socialstyrelsen 
• Strålsäkerhetsmyndigheten 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs Vatten 
AB 29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla 
Vatten AB 

53%

Uddevalla 
kommun 

100%
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• SWEDAC 
• WHO 
• Vattenmyndigheterna 

 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 
delar berörs av miljöbalken och dess 
förordningar. Anläggningarna omfattas av 
anmälnings- och tillståndsplikt enligt 
miljölagstiftningen. 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 
vatten och för avloppsreningsverken 
behandling av hushållens- och industrins 
avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 
framför allt miljön genom utsläpp av renat 
avloppsvatten till recipient och genom 
omhändertagande av avloppsslam. 

Provtagning görs löpande för att visa att 
gällande tillstånd och villkor följs och hur 
miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 
engagemang, tålamod och framförhållning.  
Vi försöker hela tiden att blicka framåt och 
utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 
fullbordat utan är under ständig förbättring. 

Taxekollektiv 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska 
fastighetsägaren bära de nödvändiga 
kostnader som krävs för att tillhandahålla 
respektive vattentjänst. Detta sker genom 
att avgifter för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt 
självkostnadsprincipen. Det vill säga de 
nödvändiga kostnader som uppkommer för 
att till exempel ta hand om spillvatten 
finansieras via motsvarande avgift. 
Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige 

 

1 På grund av Covid-19 har arbetet med ny 
affärsplan förskjutits och revidering sker under 
2021. 

och framgår av bruknings- och anläggnings-
taxan.  

Ökning brukningstaxa 2022               7,0 % 

Ökning anläggningstaxa 2022           7,0 % 

Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är ökade 
krav från myndigheter, huvudmän och 
kunder. Detta innebär att vi kontinuerligt 
behöver se över de kompetenser vi behöver 
ha inom bolaget.  

Det finns idag en ökad nationell medvetenhet 
inför hot som vår och andra samhällsviktiga 
verksamheter kan stå inför. Detta leder delvis 
till förändrade kompetensbehov och krav 
kring säkerhetsfrågor. 

Ökade krav gör att VA-verksamheter står 
inför stora utmaningar som är generella för 
hela VA-branschen. De utmaningarna och 
möjligheter för att möta dessa beskrivs under 
målområdena ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 
För att veta mer läs Affärsplan 2016–20201. 

Svenskt vattens kommentarer till 
2021 års taxestatistik2 
För att klara investeringsbehovet de 
närmaste 20 åren så behövs en ökning 
årligen på fyra procent plus inflation. Dock 
har ökningen under de senaste åren varit 
lägre vilket innebär att de kommande 
ökningarna behöver vara högre för att ta 
igen det gap som har uppstått. Medelvärdet 
i Sverige på 5,1 procent för 
brukningsavgiften 2021 gällande ett typhus 
A var i paritet med Svenskt vattens 
bedömningar. Gällande 

2 Svenskt vatten, Kommentarer till 2021 års 
taxestatistik, juni 2021 



  3 (15) 
 

 

 

  
 

Anläggningsavgiften för ett Typhus A så 
ökade den i genomsnitt i Sverige med 3,3 
procent vilket är i underkant med Svenskt 
vattens bedömning av vad som är 
långsiktigt nödvändigt  

Ökningarna av taxan behövs för att förnya 
ledningsnäten och de åldrande 
anläggningar, bygga ut VA till de områden 
som behöver kommunalt vatten och avlopp, 
klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta 
framtidens krav på avloppsrening. 

Taxorna varierar mycket i landet och det 
beror på flera olika parametrar bland annat: 

• Anslutningsgrad – fler kunder ger 
ett större intäktsunderlag och fler 
som delar på nödvändiga kostnader. 

• Tillväxt – en positiv 
samhällsutveckling inom kommunen 
ger stärkta kommunala 
organisationer som gynnar VA. 

• Bebyggelsetäthet – tät bebyggelse 
ger kortare ledningsdragningar och 
ofta färre anläggningar. 

• Klimat, geografi, vatten, miljö – 
förutsättningarna påverkar hur 
avancerade och kostsamma VA-
system som behövs. 

• Historisk VA-ekonomi – redan 
avskrivna anläggningar, höga lån 
och statsbidragsfinansiering på 
1900-talet. 

• Samverkan – via personal, 
gemensamma verk, system. 

 

 

3 Borgensavgift för Sotenäs Vatten AB 2022 
antogs av Sotenäs kommun Kommunfullmäktige 
den 17 juni 2021. 

2. Finansiering 
Låneportföljen för Sotenäs Vatten AB består 
av direkta lån (243 000 tkr) via 
Kommuninvest. Sotenäs Vatten AB sköter sin 
egen finansiering med ramborgen via 
Sotenäs kommun. 

Borgen är beviljad upp t.o.m. 280 000 tkr 

För 2022 prognostiseras följande: 

Ränta 0,70 % 

Borgensavgift 0,02 %3 

I och med de kommande årens investerings-
behov krävs allt högre nyupplåning. Effekten 
blir att bolagets soliditet sänks samt att 
bolaget blir räntekänsligt. Det innebär att 
utrymmet för den löpande driften minskas 
eller att brukningstaxorna behöver höjas. En 
möjlig åtgärd är även ett tillskott från 
kommunen. 

IB låneskuld 2021-12-31 243 000 tkr 

Nyupplåning investeringar 2022 11 000 tkr 

Ny Låneskuld 2022-12-31 254 000 tkr 

 

IB likvida medel 2022-01-01 10 249 tkr 

Utbetalningar: 

        investeringsutbetalningar -48 216 tkr 

        övriga utbetalningar -62 841 tkr 

Inbetalningar: 

        brukningsavgifter m.m. +85 877 tkr 
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        anläggningsavgifter +14 340 tkr 

        nyupplåning +11 000 tkr 

Årets kassaflöde 2022 160 tkr 

UB likvida medel 2022 10 409 tkr 
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3. Investeringsbudget 
Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av 
investeringar överstigande bolagets egna kapital, 2 500 tkr. 

Sammanställning pågående 
investeringar (tkr) 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 20 980 32 075 31 775 34 050 

Omvandlingsområden 12 000 8 100 16 000 16 000 
Exploateringsområden 1 000 3 540 10 100 10 000 
Bruttoinvesteringar 33 980 43 715 57 875 60 050 

      
Fakturerade anläggningsavgifter -8 000 -10 340 -22 900 -20 800 
      
Nettoinvesteringar 25 980 33 375 34 975 39 250 

 

Investeringar överstigande bolagets egna kapital, 2 500 tkr Total utgift 
(tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder  

10068 Sunnanvind/Västanvind 7 000 2024 
10071 Klippsjön dagvatten 5 700 2022 
10105 Postgatan/Höjdlyckegatan 8 100 2022 
10122 Myrvägen Bohus-Malmön 4 000 2023 
10023 Knapes väg Bohus-Malmön 4 000 2024 

80078 Omholmen avloppsreningsverk (ARV) 
rötkammare 3 300 2023 

80111 Omholmen ARV biotorn 25 600 2023–2024 
80156 Omholmen ARV renshantering 5 100 2021–2022 
80179 Pumpstation B19 Torget Bovallstrand 3 300 2022–2023 
8xxxx Omholmen bassäng ventilation 3 000 2022 
Omvandlingsområden   

35042 Hästskobacke, Bohus-Malmön 12 400 2021 
35043 Kroken 9 700 2022 
Exploateringsområden   

6xxxx Lindalsskogen E2 8 000 2023 
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Reinvesteringar samt utbyggnad 
inom befintliga VA-anläggningar  

Befintligt ledningsnät 
Avser utbyte eller relining och i vissa fall 
omläggning från kombinerat ledningssystem 
till separata spill- och dagvattenledningar. 
Ska följa beslutad förnyelseplan. 

Under perioden 2022–2024 investeras drygt 
12 000 tkr/år vilket ger en förnyelsetakt på 
180 år. 

För att nå en förnyelsetakt i ledningsnätet 
på 150 år bör ledningar förnyas till en 
uppskattad utgift av 15 000 tkr/år.  

En låg investeringstakt innebär en ökad risk 
för: 

• utläckage av dricksvatten 
• inläckage av tillskottsvatten 
• bräddning av orenat avloppsvatten 
• källaröversvämningar 
• minskad kapacitet i nätet 
• vite från tillsynsmyndighet 
• ökade driftkostnader 
• missnöjda abonnenter 
• dåligt rustat för framtida krav och 

klimatförändringar 

Allmänt: Flera av omläggningarna bidrar till 
att minska mängden ovidkommande vatten 
och risken för källaröversvämningar. Genom 
att minska mängden ovidkommande vatten i 
sjönära lägen förbättras reningsprocesserna 
på avloppsverk eftersom saltvatten-
inträngningen stör processerna. 

Postgatan/Höjdlyckegatan, Myrvägen 

och Knapes väg Bohus-Malmön: 
Omläggning från kombinerat 
ledningssystem till separata ledningar. 

Klippsjön dagvatten: Området Klippsjön 
har idag en dagvattenlösning som innebär 
att regnvattnet ska infiltreras ner i marken. 
Vid större regnmängder blir vattnet idag 
stående. Nyanläggning ska ske av 
dagvattenledningar inom och från området. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 
Åtgärder som säkerställer leverans men 
som även kan utgöra förutsättning för 
exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. 
Här ingår t.ex. reservoarer och 
överföringsledningar. 

Under perioden 2022–2024 investeras drygt 
1 000 tkr. 

Allmänt: Arbete med recipientdammarna 
innan Tosterös vatten.  

Dricksvatten 
Reinvestering samt nyinvestering i 
byggnader, processteg eller annan 
utrustning som är kopplad till produktion av 
dricksvatten. Här ingår även tryckstegrings-
stationer som ser till att vattnet levereras 
med rätt tryck till kunden. 

Under perioden 2022–2024 investeras drygt 
5 000 tkr fördelat på verk 4 300 tkr och yttre 
anläggningar 700 tkr. 

Allmänt: Framför allt mindre arbeten på 
Dale Vattenverk (VV) samt 
tryckstegringsstationer. 

Smögens vattentorn: Renovering avslutad 
och utredning avseende vattentornets 
framtid pågår. 

Avlopp 
Reinvestering samt nyinvestering i 
byggnader, processteg eller annan 
utrustning som är kopplad till rening av 
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avloppsvatten. Här ingår även pump-
stationer som ser till att avloppsvattnet kan 
transporteras. 

Under perioden 2022–2024 investeras drygt 
52 000 tkr fördelat på verk 38 000 tkr och 
yttre anläggningar 14 000 tkr. 

Allmänt: 

Uppgradering av el och kommunikation till 
pumpstationer för modernare och säkrare 
styrning och kontroll. Renovering av 
mekaniska delar inkl. pumpar i ett antal 
pumpstationer, allt pga. slitage. Utbyte av 
två pumpstationer pga. slitage och 
placering. 

Rötkammare Omholmen ARV: 
Renovering då den är avstängd sedan 
september 2019 pga. haveri av gasledning. 
Rötkammaren är original sedan 1984 och 
har aldrig varit renoverad.  

Renshantering Omholmen ARV: 
Renovering av renshantering då denna 
tyvärr redan tjänat ut trots byte 2012. 

Biotorn Omholmen ARV: Renovering av 
biotornen då dessa inte har den 
reningskapacitet som de ursprungligen 
hade. Biotornen är också original sedan 
1984 och aldrig renoverade.  

Ventilation Omholmen ARV: Ventilationen 
i flera processlokaler är under-
dimensionerad. 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad som påkallats efter Läns-
styrelsens beslut eller som definierats i 
samband med tillsynsmyndighetens 
inventeringar. Här finns en potentiell risk för 
ökade kostnader då fastighetsägare i 
”mindre bebyggelseområden” kan begära 
kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa 
frågor avgörs av Länsstyrelsen.  

VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med 
en ny detaljplan som ändrar områdets 
förutsättningar. Kommande VA-
utbyggnadsplan medför att kommunen får 
rådighet över planeringen för 
omvandlingsområdena. 

Kroken: Sommarstugeområde med 20 hus, 
har sommarvatten och enskilda avlopp.  

Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 
exploatörer eller kommunens mark- och 
exploateringsverksamhet. I de fall kom-
munen kan styra exploateringen ska detta 
ske i linje med samhällsbyggnadsstrategin 
och, i första hand, att utbyggnad ska ske 
där infrastrukturen är utbyggd.  

Då ett antal detaljplaner redan är antagna 
finns möjlighet att exploateringar påbörjas 
och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad 
oavsett samhällsbyggnadsstrategin. 

Ett stort antal detaljplaner med följande 
exploateringsområden planeras att antas i 
början av perioden. Det pågår diskussioner 
angående exploatörens del i utförandet. Om 
alla exploateringsområdena förverkligas 
under perioden medför det en större 
arbetsbelastning än tidigare år. 

Anläggningsavgift 
När en fastighet ansluts till den allmänna 
VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. 
Detta sker då ett omvandlings- eller 
exploateringsområde färdigställts. 

Anläggningsavgifterna ska motsvara 
fastighetens andel av kostnaden för att 
ordna VA-anläggningen. 

De totala anläggningsavgifterna inom 
områdena omvandling samt exploatering, 
inklusive framtida möjliga och tilltänkta 
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anslutningar inom en femårsperiod, ska 
motsvara de samlade omvandlings- och 
exploateringsprojektens debiterbara 
kostnader. Ej debiterbara kostnader är till 
exempel överföringsledning eller 
motsvarande ledningar fram till aktuellt 
område. 

Förslag på ny anläggningsavgift är +7,0 % 
för 2022, vilket följer genomsnittet på 14 
index gällande drivmedel, 
anläggningsarbeten och material. 

Investeringars påverkan på 
driftbudgeten 
Verksamheten ska vara långsiktigt 
ekonomiskt hållbar vilket innebär att 
säkerställa sitt uppdrag såväl nu som i 
framtiden.  

Investeringar genererar ett omedelbart 
kapitalbehov men också en flerårig 
driftkostnad. 

Nya avskrivningskostnader (exkluderat 
ränta) under perioden 2022–2024 beräknas 
till 5 000 tkr. 

Likvida medel till investeringarna under 
perioden 2022–2024 kommer från 
anläggningsavgifter 33%, befintliga 
avskrivningar 26% och nya lån 41%. 
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4. Driftbudget 
Självkostnadsprincip råder inom VA-verk-
samhet. Det får inte tas ut högre avgifter än 
som svarar mot kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som tillhandahålls. 

De nödvändiga kostnader som tas ut 
fördelat per vattentjänst ska finansieras via 
motsvarande intäkt, så kallad bruknings- 
och anläggningstaxor. 

Sotenäs Vatten AB har ett underuttag sedan 
tidigare på 1 020 tkr som mest troligt 
kommer åtgärdas med 2021 års resultat. 

Sotenäs Vatten AB har sedan tidigare byggt 
upp en VA-fond för att ombyggnation och 
utbyggnad av reningsverksamheten i 
kommunen. Denna är intecknad och 
minskar kapitalkostnaderna till viss del.  

Resultaträkning                 

(Tkr) Prognos 
 2021 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Intäkter 
     

Brukningsintäkter 60 950 54 978 61 162 64 467 68 961 
Ökning 
brukningsintäkter 

- 3 925 4 197 4 491 4 806 

Ökning bruknings-
intäkter pga. utredning 

- 1 200 -1 200   

Upplösning VA-fond 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 
Anläggningsintäkter 2 341 2 279 2 552 2 657 2 949 
Slamintäkt 573 573 573 573 573 
Övriga rörelseintäkter 231 125 125 125 125 
Summa intäkter 65 810 64 795 69 124 74 028 79 129  

     
Rörelsens kostnader      
Material och varor -3 466 -3 445 -3 910 -3 951 -3 992 
Entreprenad -3 260 -2 920 -2 600 -2 631 -2 663 
Elkostnader -4 368 -4 122 -4 122 -4 158 -4 219 
Övriga externa 
kostnader 

-13 027 -12 791 -12 970 -13 375 -13 396 

Köp tjänst VVAB -23 470 -24 045 -24 827 -25 501 -26 331 
Styrelsekostnader -247 -252 -237 -244 -252 
Avskrivningar -15 175 -14 945 -16 554 -17 321 -19 419 
Summa kostnader -63 013 -62 520 -65 220 -67 181 -70 272  

     
Rörelseresultat 2 797 2 275 3 904 6 847 8 857 

      

Ränteintäkter 10 10 10 10 10 
Räntekostnader -1 459 -1 715 -1 726 -1 793 -1 894 
Summa finansiella 
poster 

-1 449 -1 705 -1 716 -1 783 -1 884 

      
Årets skatt -14 -6 -13 -13 -13 
      
Periodens resultat 1 334 564 2 175 5 051 6 960 
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Övergripande förändringar i 
budget 
Brukningsförändringar mellan åren i 
driftbudget ser ut så som nedan. 

Förändring 
mellan åren 

2022 2023 2024 

% förändring 7,0 % 7,0 % 7,0 % 

En stor del av ökningen av bruknings-
intäkter beror på stora investeringsbehov 
framåt. Både gällande ökad 
reinvesteringstakt i ledningar och framtida 
renovering eller byggnation av 
avloppsreningsverk.  

För 2022 beror förändringen på följande 
kostnader. 

Kostnad % 

Reparationer och 
underhåll Reningsverk 
(slam, kemikalier, 
serviceavtal) 

1,5 % 

Spolningar 0,2 % 
Bolagsgemensamma 
kostnader från 
Västvatten AB 

1,2 % 

- Löneökningar 0,8 % 

- Fordon 0,1 % 

- IT 0,2 % 

- Övrigt 0,1 % 

Kapitalkostnader 2,5 % 
Utredning vatten -0,5 % 
Utredning Reningsverk -1,4 % 
Övrigt 1,0 % 
Återställa tidigare års 
underuttag/VA-fond 

2,5 % 

Totalt 7,0 % 

  

1 % ökning är 595 tkr 

Taxeökning vad gör det per månad i 
pengar? 

En ökning av brukningstaxan på 7,0 % för 
Typhus A ger en ökning på 60 kr/månad 
2022. 7,0 % 2023 och 2024 ger en ökning 
på 63 respektive 68 kr/månad. 

En ökning av brukningstaxan på 7,0 % för 
Typhus B ger en ökning på 38 kr/månad 
2022. 7,0 % 2023 och 2024 ger en ökning 
på 40 respektive 43 kr/månad. 

Osäkerheter i budgeten 
En budget görs efter bästa vetande för 
tillfället och vid ny information finns alltid 
risken för ökade- alternativt minskade taxor. 

I Sotenäs Vatten AB är inte höjd tagen för 
ny- och/eller utbyggnad av reningsverk, ny 
vattenresurs, laxodlingens påverkan, 
ledningsförnyelsetakt i paritet med 
ledningens livslängd eller att Skatteverket 
ska vinna tvisten med Sotenäs Vatten AB.  

Ett nytt basförslag för taxekonstruktion är 
framtaget av Svenskt vatten och ett arbete 
med att se över taxe-konstruktionen 
kommer genomföras. Kostnaden för detta 
beror på hur man väljer att arbeta med 
taxan framåt. Denna kostnad är ej med i 
budgeten. 

Långsiktighet och effektiviseringar 
Sotenäs Vatten AB strävar ständigt efter att 
göra det bästa för verksamheten, både på 
kort- och lång sikt. Nuläget är dock en 
verksamhet som har en kostnadsdrivande 
struktur och en process som behöver 
byggas om för att kunna fungera optimalt. 
En genomlysning har gjorts av 

Brukningstaxa 
 Kr/mån 

2021 2022 2023 2024 

Ökning taxa 9,0% 7,0% 7,0% 7,0% 
Typhus A 849 909 972 1 040 
Typhus B 537 575 615 658 
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verksamheten och ett flertal områden har 
uppmärksammats som är kostnadsdrivande 
för bolaget. 

Reningsverksprocessen är inte optimal och 
processtegen kommer i en sådan ordning 
att den blir både personalintensiv och 
genererar höga kemikaliekostnader för att 
avloppsvattnet ska bli korrekt behandlat. En 
utredning pågår för hur man ska hantera 
reningsverken i framtiden. 

Hyrorna i Sotenäs är höga i förhållande till 
andra lokaliseringar som finns inom 
Västvattenbolagen och är något som vi 
önskar arbeta vidare med. 

Bolaget tittar på om man kan köpa en 
fastighet för att minska lantmäteri-
kostnaderna.  

Ett nytt arbetssätt har implementerats 
gällande effektiviseringar. Ett 
förbättringsarbete drivs av en tvärfunktionell 
arbetsgrupp som rapporterar till 
ledningsgruppen. Gruppens uppdrag är att 
främja att det skapas och lämnas in nya 
idéer samt administrera hanteringen av 
inkomna förlag.  

Under 2021 så har bidrag för att få in 
mätaravläsningar automatiskt beviljats samt 
bidrag för att minska kostnaderna för 
kommunen gällande vattenförsörjningsplan 
har ansökts om och beviljats. Vid 
genomgång av arbetsprocesser har en för 
hög frekvens av avläsning av vissa 
vattenmätare uppdagats. Denna tid 
används nu till annat arbete. 

Intäkter 
Budget 2022 är lagd med ett överuttag 
gentemot abonnenterna. Detta för att kunna 
hantera de stora investeringsbehoven som 
finns framåt i kommunen.  

Brukningsintäkter 
Brukningsintäkterna är budgeterat att öka 
med 7,0 %, 2022, 7,0 % 2023 och  
7,0 % 2024.  

År 2020 ökade brukningsintäkterna i 
Sotenäs kommun något beroende på 
pandemin Covid-19, vilket även ger ökade 
brukningsintäkter 2021. Dessa beräknas 
inte finnas kvar i budget 2022. 

Framtida stora investeringar planeras och 
en fondering för kommande behov kommer 
byggas upp. 

Anläggningsintäkter 
Anläggningsintäkter består i driftbudgeten 
av periodiserad anläggningsintäkt som 
delas upp på projektets livslängd. De två 
procent som fram till och med 2021 har 
direkt driftförts vid betalning av anläggnings-
avgiften tas bort i budget 2022 och framåt 
och periodiseras över livslängden i stället. 

Intäkterna från anläggningsavgifter (kommer 
från exploatering- och omvandlings-
områden) är till stor del osäkra, då dessa är 
beroende av när ett område färdigställts och 
anläggningsavgiften därmed kan faktureras. 

Slam 
Reningsverket Omholmen tar emot slam 
från enskilda avlopp.  

Övriga rörelseintäkter 
Inom övriga rörelseintäkter är 
inkassoavgifter och hyresintäkter för 
antennplats budgeterade. Under perioden 
kommer uthyrning av antennplatser 
avvecklas. En säkerhetsåtgärd för att 
minska risken för kontaminering av vårt 
vatten. 
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Kostnader 
Material och varor 
Inom material och varor återfinns bland 
annat vattenmätare, material för att laga 
läckor och utbyte av mindre delar på 
verken. 

En omfördelning mellan Material och varor 
och Entreprenad har skett budgetmässigt. 

Entreprenad 
Inom entreprenad återfinns bland annat 
beläggnings- och markarbeten så som 
asfaltering och grävmaskinister som hyrs in 
externt. Omfattar till stora delar arbete med 
läckor och avloppsstopp. 

En omfördelning mellan Material och varor 
och Entreprenad har skett budgetmässigt. 

Elkostnader 
Elkostnader består av rörliga och fasta 
avgifter för våra elabonnemang till bland 
annat verk, pump- och tryckstegrings-
stationer. 

Övriga externa kostnader 
Inom övriga externa kostnader ingår bland 
annat slamkostnader, lokalkostnader, 
kemikalier, spolningar av ledningsnätet, 
telefon och larm, revision, konsulter och 
företagsförsäkring. 

En ökning sedan föregående år har skett på 
grund av ökade kostnader på reningsverken 
bland annat ökade kostnader för underhåll 
och serviceavtal samt kemikalier och slam. 
En utökning sker även för spolning och 
piggning. Flertalet ledningar börjar nu bli så 

 

4 Mellanskillnaden av personalkostnader 2022-
2021 dividerat med totala kostnadsökningen 
samt övriga intäkter 2021. 

pass gamla att de kräver ett ökat underhåll 
för att kunna fortsätta ge samma flöde. 

Efter beslut av KS i Sotenäs har en 
utredning skett 2021 gällande 
reningsverken samt vattenresurser. Två 
engångskostnader som inte finns kvar 2022. 

Köpt tjänst av Västvatten AB 
All egen personal är anställd via det 
gemensamt ägda bolaget Västvatten AB 
som driftar och sköter VA-anläggningarna i 
Sotenäs Vatten AB. Västvatten AB består till 
drygt 80 % av personalkostnader och 
beroende på vad som ska åtgärdas/inriktas 
på under perioden ökar eller minskar denna 
kostnad.  

Ökningen av köp från Västvatten under 
perioden beror främst på löneökningar av 
personalen men även till viss del på något 
ökade fordons och IT-kostnader. 

Personalkostnadsökning (VVAB):       2,3 %4 

Avskrivningar 
Avskrivningar sker på de investeringar som 
har skett och som budgeteras att ske i 
planperioden. Det är mycket på gång i 
Sotenäs kommun just nu gällande 
investeringar vilket påverkar Sotenäs Vatten 
AB:s avskrivningskostnader. Nämnas kan 
renovering av våra reningsverk. 

Finansiella poster 
Finansiella poster består av ränteintäkter 
och räntekostnader. Ränteintäkter 
genereras från bankkonto och 
kundfordringar. Räntekostnader består av 
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kostnader för upplåning se mer under 
kapitel 2. Finansiering. 

Årets skatt 
2019 införs en ränteavdragsbegränsnings-
regel i svensk lag för att följa ett EU-direktiv. 
Detta slår på VA-verksamheten. 
Ränteavdragsbegränsningen innebär att 
räntan inte får dras av till fullo med 
åtföljande beskattning. 

För Sotenäs Vatten AB ger det inget utslag 
inom treårsperioden. 

5. Framtida utveckling, 
risker och 
osäkerhetsfaktorer 

Den framtida utvecklingen i Sotenäs Vatten 
AB präglas framför allt av åtgärder för att 
kunna rena avloppsvattnet på ett 
betryggande sätt och trygga den långsiktiga 
vattenförsörjningen.  

Merparten av verk och ledningsnät inom 
kommunen är gamla och det finns ett stort 
behov av underhåll och förnyelse. Redan 
idag har kapaciteten på ett verk slagit i taket 
och reningsprocessen på det andra verket 
har brister. Att lösa reningsverks-
problematiken är högt prioriterat. 

För att kunna ha en långsiktig hållbar 
vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt med 
effektiviseringar, framtida kapacitetsbehov 
och kännedom om befintlig status på verk 
och ledningar. En tydlig trend är ökade 
myndighets-, lag och kundkrav, ett behov av 
långsiktig klimatanpassning och nya 
säkerhetskrav kring bland annat NIS och 
informationssäkerhet. Detta är nödvändiga 
kostnader för en långsiktig trygg 
vattenförsörjning. Nya tjänster så som 
Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt 
Miljösamordnare har tillsatts inom 

driftbolaget Västvatten AB för att bättre 
kunna svara upp till dessa krav. 

Sotenäs kommun har en 
försörjningsprognos av vatten och avlopp 
som inte följer befolkningsprognosen. Detta 
beror på att andelen delårsboende och 
fritidsfastigheter är stort i kommunen och 
denna problematik behöver vara i fokus för 
att kunna hantera ökad vatten och 
avloppsmängd under sommarmånaderna. 

Långsiktig planering: För att använda 
kollektivets pengar och bolagets resurser på 
ett så effektivt sätt som möjligt behövs hela 
kedjan av VA-planering med VA-översikt/ 
VA-strategi/VA-plan etableras tillsammans 
med rådgivning för fastighetsägare. För att 
få ett långsiktigt planeringsarbete med 
effektiva lösningar krävs ett tydligt 
samarbete mellan förvaltningar, bolag och 
politiken. 

Ekonomi: En ökad miljömedvetenhet och 
beteendeförändringar hos våra kunder har 
visat sig i en minskad vattenförbrukning. Det 
innebär minskade kundintäkter och 
påverkar behovet av taxehöjningar för att 
täcka de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt 
Vatten kommer även taxorna behöva höjas i 
snabbare takt framöver beroende på ett 
uppdämt investeringsbehov och ökande 
krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens 
taxekollektiv betalar sannolikt inte sina 
kostnader, vilket beror på hur tidigare 
finansiering av anläggningar har skett 
(bland annat genom statliga medel). 

Investeringar inom bolaget förväntas öka då 
kapaciteten på verk behöver utökas och 
underhållet av anläggningar behöver 
komma i fas med reinvesteringstakten. 

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand 
om underhåll av anläggningar och 
ledningsnät samt utöka kapaciteten är en 
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utmaning. VA-verksamheten är 
kapitalintensivt och många 
kommunkoncerner har en hög belåning. 
Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och 
förändringar i ränteläget har stor påverkan 
på den framtida kostnadsutvecklingen och 
brukningsavgiften. 

Skatteverkets granskning av ränteavdrag 
enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen 
angående inkomstdeklaration 2017 – 2018 
kan innebära ytterligare kostnader för 
kollektivet. Skatteverket har ändrat ställning 
i denna fråga och anser att räntorna som 
Sotenäs Vatten AB betalar till Sotenäs 
kommun för belåning av anläggningarna 
ska beskattas. Ärendet är i 
Förvaltningsrätten och beslut inväntas. 

Dricksvatten: Råvattentäkten Tåsteröds 
vatten har idag för stor tillförsel av 
näringsämnen via dess tillflöden. För att 
reducera detta krävs renovering av 
befintliga våtmarker och eventuellt 
nyanläggning av en ny våtmark vid det 
största tillflödet till sjön. Skulle effekten av 
detta bli för dålig kan en utbyggnad av 
vattenverket krävas, ett sådant processteg 
är en dyr investering i nivån 20 miljoner. Om 
det pågående projektet med en landbaserad 
odling av ca 100 000 ton lax/år blir av så 
kommer det att bli nödvändigt med en 
översyn av tillgången på framför allt 
råvatten för att kommunen skall ha möjlighet 
till fortsatt expansion och inflyttning. 

Förbättringar av dämmen vid sjöarna är 
nödvändiga åtgärder, i linje med ny 
lagstiftning. 

Avlopp: Reningsverken Omholmen och 
Hunnebostrand är idag hårt belastade. 
Hänsyn/förankring kring detta måste tas i 
samband med all utbyggnad i kommunen. 

Det har påbörjats ett arbete/utredning kring 
lämpliga åtgärder för vår avloppshantering i 
framtiden.  

Omholmens reningsverk har en 
reningsprocess som gör det komplicerat att 
rena vattnet. Verket har svårigheter att nå 
gränsvärden för utgående vatten som är 
satta för verket och det finns ett större 
upprustningsbehov av verket. Ytan kring 
verket är i dagsläget begränsad. 

Hunnebostrands och Todderöds 
reningsverk är sommartid hårt belastade 
och Hunnebostrands reningsverk har inte 
kapacitet att ansluta fler abonnenter. Ökar 
belastningen behöver verket utökas med 
ytterligare krav på hantering av 
avloppsvatten i form av kväverening. 

En utbyggnad av kommunikationen till våra 
yttre anläggningar, främst pumpstationer, är 
nödvändig ur ett drift- och miljöperspektiv.  

Den statliga utredningen om hantering av 
avloppsslam som presenterades 2020 har 
ännu inte resulterat i några konkreta 
framtida krav. Slamfrågan är ständigt aktuell 
och vi behöver vara förberedda på 
förändrade kostnader och/eller krav på 
annan hantering av vårt slam. 

Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras och 
planering för förnyelse genomförs för att rätt 
åtgärder ska kunna sättas in i tid och på rätt 
plats. 

Arbetet med gamla ledningsrätter och 
ledningar utan rättigheter förväntas fortgå 
många år framöver då flera ledningar i 
Sotenäs ligger på fastigheter utan 
rättigheter. Arbetet med att flytta sådana 
ledningar innebär omprioriteringar i både tid 
och pengar. 

Ett strukturerat arbete för att reducera 
saltvatteninträngningar i ledningsnätet 



  15 (15) 
 

 

 

  
 

krävs. Detta för att reducera mängden 
ovidkommande vatten samt för att skydda 
de biologiska processtegen vid verken. 
Kommande VA-utbyggnadsplan medför att 
kommunen får rådighet över planeringen för 
omvandlingsområdena. 

Klimatförändringar ger större och 
intensivare regn, vilket resulterar i 

översvämningar på nätet. Arbete med att 
klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 
Sannolikt kommer också i framtiden större 
krav på rening av dagvatten. Höjning av 
havsnivån ökar risken för saltvatten-
inträngning. 
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VA-TAXA 

för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xxx. 

Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sotenäs Vatten AB. 
Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Sotenäs Vatten AB. 

 
§ 1   

För att täcka kostnader för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare 
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 
enligt denna taxeföreskrift. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är 
uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 
avgifter).  

§ 3   

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller två bostäder 
och som är taxerad som Småhusenhet (1-2 familjer). 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses bebyggas för bostadsändamål och som inte klassas som småhusfastighet. 

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller 
enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för vissa ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 

Exempel på byggnader som jämställs med bostadsändamål är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Campingplats 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Blandfastighet: Fastighet som inrymmer både bostäder och ovanstående användning och som 
jämställs med bostadsfastighet. 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 
påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.  

För campingplatser räknas summan av all byggnation, stugor, villavagnar, servicehus, restauranger 
etc. för varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en 
lägenhet. Sju uppställningsplatser för husvagn/husbil med eller utan anslutning till vatten och 
spillvatten utgör en lägenhet. 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen 
slutar och fastighetens va-installation börjar. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enl. plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark. 

§ 4 

4.1  Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Ja* 

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja** 

* Df betalas som en ospecificerad del av S 
** Fastigheter betalar Dg som en ospecificerad del av S. Den som ansvarar för allmän platsmark 
betalar en avgift enligt § 15. 

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg. 

4.2 Avgiftsskyldighet för ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge, även 
innan fysisk inkoppling skett.  

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta.  

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för att allmän platsmark 
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxan som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För småhusfastighet, bostadsfastighet, blandfastighet och därmed jämställd fastighet skall 
anläggningsavgift betalas.  

Avgift tas ut per fastighet, enligt nedan. 

  utan moms med moms 

a) Servisavgift 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df  60 416 kr 75 520 kr 

b) 
Förbindelsepunktsavgift 
en avgift för avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
 
 

72 900 kr 

 
 
 

91 125 kr 

c) Tomtyteavgift 
en avgift per kvm tomtyta 

 
87,95 kr/m² 

 
109,94 kr/m² 

d) Lägenhetsavgift 
en avgift per lägenhet 

 
44 684 kr 

 
55 855 kr 

e)  Grundavgift Df utan FP* 
en avgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 

 
 
 

14 580 kr 

 
 
 

18 225 kr 

 
*Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats.  

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.  

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. För tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 
a), b) och d), eller i de fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 
5.1a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglovbeviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som va-huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter 
betalas enligt 5.1 a) och b). 
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5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betalad. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall avgift betalas enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.  

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, skall avgift erläggas enligt 5.1 e). 

§ 6 

6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas.  

Avgift tas ut per fastighet enligt nedan. 

  utan moms med moms 

a) Servisavgift 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df  60 416 kr 75 520 kr 

b) Förbindelsepunktsavgift 
en avgift för avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

 
 
 

72 900 kr 

 
 
 

91 125 kr 

c) Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta  

 
87,95 kr/m² 

 
109,94 kr/m² 

d)  Grundavgift Df utan FP* 
en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 

 
 
 

14 580 kr 

 
 
 

18 225 kr 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 6.1 angivna ändamål, se § 8. 

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner.   

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsåtgärd 
frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till 
betalning. 
 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter 
betalas enligt 6.1 a) och b). 
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6.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betalad. 

6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, skall avgift erläggas enligt 6.1 d). 

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet, 
enligt nedanstående. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % - - 

Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättas 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för 
Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande anläggningsavgift betalas enligt följande: 
 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 %   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*Bebyggs fastigheten tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så 
medger. 

 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade 
avgifter betalas enligt följande: 
 
Avgifter för framdragen servisledning: 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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Avgifter i övrigt: 

 
V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b), 6.1 b) 30 % 50 % 20 %  

Tomtyteavgift 5.1 c), 6.1 c) 30 % 50 %  20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 %  20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e), 6.1 d)   100 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

För ändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 
respektive 6.1 d).  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om 
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b) betalas en 
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses 
täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning 
av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. 

Avgift tas ut med:   
 utan moms med moms 

En avgift per m² för anordnande av dagvattenbortledning Självkostnad 

Anläggningsavgiften är självkostnad för anläggandet av dagvattenserviser för aktuellt område som 

ansluts till de allmänna dagvattenledningarna. 

§10  

Avgifter enligt bilaga 1 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästa beslut tas, dock högst 
en gång årligen.  

§11  

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges på fakturan. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta erläggas 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.  
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12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 
en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 
godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall betalas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov 
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 
kostnader för detta. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 
finner huvudmannen skäl att bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 
allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-20) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För småhusfastighet, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska brukningsavgift 
betalas. 

 Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a)* en fast avgift per år för småhusfastighet vid fritidsboende 
inkl. en antagen förbrukning om 110 kbm/år, en extra 
lägenhet/gäststuga upp till 24 m² ingår 7 920 kr 9 900 kr 

b)* en fast avgift per år för småhusfastighet vid 
helårsboende, en extra lägenhet eller gäststuga upp till 
24 m² ingår 5 668 kr 7 085 kr 

c) en fast avgift per år för bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 5 668 kr 7 085 kr 

d) en lägenhetsavgift fr.o.m. andra lägenheten för 
småhusfastighet, camping, bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet (>24 m²)  2 608 kr 3 260 kr 

e) en avgift per m³ levererat vatten  20,34 kr 25,43 kr 

* Om det på en fastighet finns en uppsättning serviser per ansluten byggnad kan ordet ”byggnad” 

definieras som begreppet ”en småhusfastighet”. 

14.1.2 För annan fastighet samt fastighet jämställd med bostadsfastighet men utan 
boendemöjlighet ska brukningsavgift betalas. Fast avgift baseras på förbrukad vattenmängd. 

Avgift tas ut per fastighet med en årlig avgift: 

  utan moms med moms 

a) 0 – 150 m3 förbrukat vatten  5 916 kr 7 395 kr 

b) 151 – 400 m3 förbrukat vatten   8 892 kr 11 115 kr 

c) 401 – 800 m3 förbrukat vatten 13 744 kr 17 180 kr 

d) 801 – 1 800 m3 förbrukat vatten 23 216 kr 29 020 kr 

e) 1 801 – 3 800 m3 förbrukat vatten  35 520 kr 44 400 kr 

f) 3 801 – 7 000 m3 förbrukat vatten 46 408 kr 58 010 kr 

g) 7 001 – 10 000 m3 förbrukat vatten 57 320 kr 71 650 kr 

h) 10 001 – 30 000 m3 förbrukat vatten 81 864 kr 102 330 kr 

i) 30 001 – 60 000 m3 förbrukat vatten 190 772 kr 238 465 kr 

j) 60 001 – 90 000 m3 förbrukat vatten 262 340 kr 327 925 kr 

k) > 90 000 m3 förbrukat vatten 476 772 kr 595 965 kr 

l) en avgift per m³ levererat vatten  20,34 kr 25,43 kr 

  

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
brukningsavgiften. Gäller avgiftsskyldighet endast vatten (V) eller endast spillvatten (S) & 
dagvatten (Df, Dg) reduceras den fasta avgiften, avgift per lägenhet och avgift per kbm till 60 % 
av full avgift. 
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14.3 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 b) och 14.1 e) betalas. Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade mängden uppgå till 30 kbm per lägenhet enligt § 3, samt fast 
avgift enligt 14.1 b). 

14.4 För extra mätställe (mätställe med gemensam servis, utöver ett per fastighet) skall erläggas 
en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 alternativt 
14.1.2. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.  

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek 
inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 
förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 53 § vattentjänstlagen. 

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår i § 18. 

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten och dylikt), skall avgift betalas för motsvarande spillvattendel enligt 14.1 e) alternativt 
14.1.2 l). 

§ 15  

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten 1,78 kr 2,23 kr 

 

§ 16  

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp 
erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 
eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten 
är avsevärd. 
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§ 17  

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas fast avgift enligt 
14.1 c). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift enligt 
14.1.2 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 c) 
alternativt 14.1.2 a) betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

Bebyggs fastigheten tillkommer avgift enligt 14.1 e) alternativt 14.1.2 l) eller fast avgift enligt  
14.1 a). 

§ 18  

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Avgift per åtgärd och tillfälle*: 

 utan moms med moms 

Nedtagning av vattenmätare 560 kr 700 kr 

Uppsättning av vattenmätare 560 kr 700 kr 

Avstängning av vattentillförsel på fastighetsägares begäran 560 kr 700 kr 

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning 1 120 kr 1 400 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 560 kr 700 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 560 kr 700 kr 

Förgävesbesök 700 kr 875 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 145 kr 1 431 kr 

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel gå grund av utebliven 
betalning utförs endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid 

§ 19  

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen istället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20  

Avgift enligt 14.1 fast avgift debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan debiteringsperiod 
som huvudmannen beslutar om. Avgift enligt 14.1 rörlig avgift debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 
14 och 17.  Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Debitering efter verklig förbrukning bör ske i 
genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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§ 21  

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22  

Avgifter enligt §§14-20  beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästkommande beslut tas, 
dock högst en gång årligen. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx och träder i kraft 2022-01-01. 

De brukningsavgifter enligt § 14 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, 
skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som 
släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.  

*** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 
53 § vattentjänstlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











KSAU 2021-10-21
SVAB



Kostnad kommunalt VA Sotenäs

Nils Holgersson-rapport, 
Svenskt Vatten, SCB,                   
intern statistik



Kommun-
invånare,
mantalsskrivna
(tusen)

Antal 
Kommuner

Medel –
kostnad, VA 
kr/lgh o år

Medelandel 
Småhus

Medelandel
Flerbostadshus

Medelandel 
Övriga

Medelandel 
befolkning i 
tätort och småort
2015

Medelandel 
befolkning på 
landsbygd 
2015

0<10 73 5 419 68% 25% 7% 71% 29%

10-20 94 5 203 65% 29% 6% 79% 21%

20-50 75 4 511 56% 39% 5% 87% 14%

50-100 29 4 371 43% 51% 7% 91% 9%

>100 19 3 350 31% 60% 8% 95% 5%

Totalsumma 290 4 874 59% 35% 6% 81% 19%

Nils Holgersson-rapport, SCB (2020)

Typlägenhet i Nils Holgersson-rapport
Bostadsarea: 1 000 kvm
Antal lägenheter: 15 st. (i medeltal ca 67 kvm/lägenhet)
Årsbehov Vatten och avlopp: 2 000 m3

Plats i gruppen: 46 av   73
Plats i Sverige: 227 av 290 



Kommun Kostnad, VA 
kr/lgh o år

Andel 
Småhus

Andel
Flerbostadshus

Andel 
Övriga

Andel 
befolkning i tätort 
2015

Andel 
befolkning på landsbygd 
2015

Landareal (ha) 
2015

Orust 5 401 80% 14% 6% 61% 39% 38 649

Sotenäs 5 911 69% 27% 4% 86% 14% 13 820

Strömstad 7 888 56% 39% 5% 75% 25% 46 747

Tanum 6 820 75% 20% 5% 57% 42% 91 721

Medel 6 505 70% 25% 5% 70% 19% 47 734

199
227

285 273

Orust Sotenäs Strömstad Tanum

Placering (tot. 290)

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Nils Holgersson-rapport, SCB (2020)

Typlägenhet i Nils Holgersson-rapport
Bostadsarea: 1 000 kvm
Antal lägenheter: 15 st. (i medeltal ca 67 kvm/lägenhet)
Årsbehov Vatten och avlopp: 2 000 m3



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna



Antal abonnenter st 3 594 6 383 7 056 44 675

Information Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB Sotenäs Vatten AB Uddevalla Vatten AB

Antal anslutna som delar på kostnaderna



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar



Vattenverk st 7 7 1 5

Reningsverk st 5 4 3 (1 kväve) 5 (1 kväve)

Information Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB Sotenäs Vatten AB Uddevalla Vatten AB

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Antal anläggningar

Tryckstegrings-
stationer

st 5 6 13 33

Reservoarer st 5 4 4 17

Pumpstationer st 18 38 99 128

Snittlängd ledning 
per ansluten

m 48 48 63 20



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar

o topografi



Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Geografisk spridning, topografi (jord, lera, berg)



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi – mer berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus)

o geografisk spridning av de anslutna                                                            

(landsbygd, tätort/småorter)



Kommun-
invånare,
mantalsskrivna
(tusen)

Antal 
Kommuner

Medel –
kostnad, VA 
kr/lgh o år

Medelandel 
Småhus

Medelandel
Flerbostadshus

Medelandel 
Övriga

Medelandel 
befolkning i 
tätort och småort
2015

Medelandel 
befolkning på 
landsbygd 
2015

0<10 73 5 419 68% 25% 7% 71% 29%

10-20 94 5 203 65% 29% 6% 79% 21%

20-50 75 4 511 56% 39% 5% 87% 14%

50-100 29 4 371 43% 51% 7% 91% 9%

>100 19 3 350 31% 60% 8% 95% 5%

Totalsumma 290 4 874 59% 35% 6% 81% 19%

Nils Holgersson-rapport, SCB (2020)

Typlägenhet i Nils Holgersson-rapport
Bostadsarea: 1 000 kvm
Antal lägenheter: 15 st. (i medeltal ca 67 kvm/lägenhet)
Årsbehov Vatten och avlopp: 2 000 m3

Andelen spelar roll
Småhus/flerbostadshus



Kommun-
invånare,
mantalsskrivna
(tusen)

Antal 
Kommuner

Medel –
kostnad, VA 
kr/lgh o år

Medelandel 
Småhus

Medelandel
Flerbostadshus

Medelandel 
Övriga

Medelandel 
befolkning i 
tätort och småort
2015

Medelandel 
befolkning på 
landsbygd 
2015

0<10 73 5 419 68% 25% 7% 71% 29%

10-20 94 5 203 65% 29% 6% 79% 21%

20-50 75 4 511 56% 39% 5% 87% 14%

50-100 29 4 371 43% 51% 7% 91% 9%

>100 19 3 350 31% 60% 8% 95% 5%

Totalsumma 290 4 874 59% 35% 6% 81% 19%

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Nils Holgersson-rapport, SCB (2020)

Ledningslängd per ansluten (Svenskt Vattens driftsundersökning):

SVAB: 63 m/ansluten

Gruppen: 55 m/ansluten

Riket: 34 m/ansluten

Typlägenhet i Nils Holgersson-rapport
Bostadsarea: 1 000 kvm
Antal lägenheter: 15 st. (i medeltal ca 67 kvm/lägenhet)
Årsbehov Vatten och avlopp: 2 000 m3



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi – mer berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus) –hög andel bor i småhus

o geografisk spridning av de anslutna – utspridda över stort område                                                            

(landsbygd, tätort/småorter)

o status på anläggningar                                                                          

(reparation- och underhållsbehov + reinvesteringsbehov)

o kapitalkostnader                                                                                                  

(låneskulds storlek och hur investeringar har hanterats historisk)

o andel skattefinansiering (kommunbidrag)



Information Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB Sotenäs Vatten AB Uddevalla Vatten AB

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Anläggningars status, Avskrivningar, Skattefinansiering

Reparation och 
underhåll maskiner

tkr
19 931 

(6 kr/ansluten)
396 

(62 kr/ansluten)
1 161 

(165 kr/ansluten)
839 

(19 kr/ansluten)

Avskrivningar 
VA-anläggningar

mnkr
1 

(278 kr/ansluten)
3,5 

(548 kr/ansluten)
13 

(1 842 kr/ansluten)
24,4 

(561 kr/ansluten)

Skattefinansierat mnkr 0 0,65 0 0

Tidsskrivning 
personal exkl. VVAB

tim
9 000 

(2,5 h/ansluten)
16 000 

(2,5 h/ansluten)
37 000 

(5,2 h/ansluten)
74 000 

(1,7 h/ansluten)

Antal etableringar 
med personal

st 1 2 4 3

Investeringar mnkr
3 

(835 kr/ansluten)
12 

(1 880 kr/ansluten)
41 

(5 810 kr/ansluten)
85 

(1 903 kr/ansluten)

Inköp anl.- och 
underhållsmtrl.

mnkr 1,1 (308 kr/ansluten) 1,3 (204 kr/ansluten) 3,8 (539 kr/ansluten) 8,1 (181 kr/ansluten)



Syfte med verksamheten i vattenbolagen
Svenskt Vatten – Skattefinansiering 2020 (kommuner <10 000 invånare) 

Lägst: 3

Högst: 20

Medel: 14

SVAB: 0

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

SVAB



Anläggningar

• Omholmen ARV
• Sökte 2010 tillstånd för maxbelastning 30 000 pe/d, inkluderad 

all planerad nyexploatering fram till ca 2025. 
Tillstånd genomsnittlig veckobelastning 15 000 pe/d förutom 

jun-aug 30 000 pe/d.  
• Över 10 000 pe/d krävde nyinvestering i kvävereningssteg. 

Utfördes 2013-2016 ca 70 mkr, avskrivningstid 20 år.
• Hunnebo ARV

• Utbyggd 2009 till 9 000 pe/d. inkluderad all planerad 
nyexploatering fram till ca 2020. 
Utfördes 2006-2009 ca 46 mkr, avskrivningstid 20 år.

• Tillstånd 9 000 pe/d.

Översiktsplan 2022 ute på samråd tom 30 sep 2021

2010 2015 2020 2025 2030 2035

Investering 
? pe/d

 Max Omholmen  Ursprunglig 
planerad 
reinvestering

Investering 
9 000 pe/d

 Max Hunnebo  Ursprunglig 
planerad 
reinvestering



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi – mer berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus) –hög andel bor i småhus

o geografisk spridning av de anslutna – utspridda över stort område                                                            

(landsbygd, tätort/småorter)

o status på anläggningar - högre rep. och underhållskostnader                                                         

(reparation- och underhållsbehov + reinvesteringsbehov)

o kapitalkostnader (låneskulds storlek och hur investeringar har hanterats historisk) - har börjat investera 

andel skattefinansiering (kommunbidrag) - har inget statsbidrag

o behov att anpassa till lagkrav och klimatförändringar 



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi – mer berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus) –hög andel bor i småhus

o geografisk spridning av de anslutna – utspridda över stort område                                                            

(landsbygd, tätort/småorter)

o status på anläggningar - högre rep. och underhållskostnader                                                                     

(reparation- och underhållsbehov + reinvesteringsbehov)

o kapitalkostnader (låneskulds storlek och hur investeringar har hanterats historisk) - har börjat investera

o andel skattefinansiering (kommunbidrag) - har inget statsbidrag

o behov att anpassa till lagkrav och klimatförändringar

o reningsprocesser



Information Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB Sotenäs Vatten AB Uddevalla Vatten AB

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Reningsprocesser

Kemikaliekostnader 
vatten

tkr

49 
(14 kr/ansluten)

grundvatten

14 
(2 kr/ansluten)

grundvatten

1 078 
(153 kr/ansluten)

ytvatten

2 218 
(50 kr/ansluten)

ytvatten

Kemikaliekostnader 
avlopp

tkr

254 
(71 kr/ansluten)

349 
(55 kr/ansluten)

2 168 
(307 kr/ansluten)

1 kväve

1 226 
(27 kr/ansluten)

1 kväve



Information Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB Sotenäs Vatten AB Uddevalla Vatten AB

Miljöavgifter tkr 141 (39 kr/ansluten) 135 (21 kr/ansluten) 164 (23 kr/ansluten) 206 (5 kr/ansluten)

Elhandelsavgift tkr 453 (126 kr/ansluten) 615 (96 kr/ansluten) 1 103 (156 kr/ansluten) 2 372 (53 kr/ansluten)

Laboratoriematerial tkr 1 - 102 (14 kr/ansluten) 502 (11 kr/ansluten)

Kostnad för arrende tkr - - 639 (91 kr/ansluten) -

Hyra kontor / kvm kr - -
Klippsjön 

2 144 (304 kr/ansluten)
Fossum & I17 

528 (12 kr/ansluten)

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Andra kostnader som påverkar 

Lantmäteriförrättning tkr 1 (0,3 kr/ansluten) 64 (10 kr/ansluten) 303 (42 kr/ansluten) 171 (4 kr/ansluten)

Kaserngår
den 1 200 

kr/kvm



Kostnad per ansluten
• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi - berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus) – hög andel bor i småhus

o geografisk spridning av de anslutna – utspridda över stort område                                                            

(landsbygd, tätort/småorter)

o status på anläggningar - högre rep. och underhållskostnader                                                                     

(reparation- och underhållsbehov + reinvesteringsbehov)

o kapitalkostnader (låneskulds storlek och hur investeringar har hanterats 

historisk) - har börjat investera

o andel skattefinansiering (kommunbidrag) - har inget statsbidrag

o behov att anpassa till lagkrav och klimatförändringar 

o reningsprocesser - högre kemikaliekostnader pga. ytvatten och kväverening

o personaltäthet



Syfte med verksamheten i vattenbolagen

Svenskt Vatten – Personaltäthet 2020 (kommuner <10 000 invånare) 

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Högst: 89 Medel: 56

SVAB: 64
Högst: 58 Medel: 27

Högst: 50

Medel: 17

SVAB: 23

SVAB: 13

All personal finns i Västvatten och ”hyrs ut” till SVAB



Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Svenskt Vatten – Kostnad per ansluten 2020 (kommuner <10 000 invånare) 

Lägst: 1 500

Högst: 8 500

SVAB

Medel: 4 000

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi - berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus)–hög andel bor i småhus

o geografisk spridning av de anslutna–utspridda över stort område

(landsbygd, tätort/småorter)

o status på anläggningar - högre rep. och underhållskostnader                                                                                           

(reparation- och underhållsbehov + reinvesteringsbehov)

o kapitalkostnader (låneskulds storlek och hur investeringar har                            

hanterats historisk) - har börjat investera

o andel skattefinansiering (kommunbidrag) - har inget statsbidrag

o behov att anpassa till lagkrav 

o reningsprocesser - högre kemikaliekostnader pga. ytvatten och kväverening

o personaltäthet – högre andel driftspersonal

• taxekonstruktion

SVAB: 8 393



Kommun-
invånare,
mantalsskrivna
(tusen)

Antal 
Kommuner

Medel –kostnad, 
VA kr/lgh o år

Medelandel 
Småhus

Medelandel
Flerbostadshus

Medelandel 
Övriga

Medelandel 
befolkning i 
tätort och småort
2015

Medelandel 
befolkning på 
landsbygd 
2015

0<10 73 5 419 68% 25% 7% 71% 29%

10-20 94 5 203 65% 29% 6% 79% 21%

20-50 75 4 511 56% 39% 5% 87% 14%

50-100 29 4 371 43% 51% 7% 91% 9%

>100 19 3 350 31% 60% 8% 95% 5%

Totalsumma 290 4 874 59% 35% 6% 81% 19%

Sotenäs

5 911

Typlägenhet i Nils Holgersson-rapport
Bostadsarea: 1 000 kvm
Antal lägenheter: 15 st. (i medeltal ca 67 kvm/lägenhet)
Årsbehov Vatten och avlopp: 2 000 m3Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Nils Holgersson-rapport, SCB (2020)



Etableringar där ledningar redan finns

Ledningslängd per ansluten (Svenskt Vattens driftsundersökning)
Gruppen: 55 m/ansluten SVAB: 63 m/ansluten

Personal-
intensivt

Kemikalier

Underhåll

Reningsverks-
process

Verk

Lokaler

Personal

Lokalisering



Budget 2022-2024



Brukningstaxa: 7,0 %
Anläggningstaxa: 7,0 %

Sotenäs Vatten AB 



Exempel
Taxeutveckling – 6,8% – överuttag 70 mkr

VA-fond samt anläggningsavgifter: Nästa reinvestering innebär nya kostnader. Idag dolda genom långfristiga skulder.

• Avlopp: tre verk, befintlig plats, 330 mkr 

• Ledningsnät: 150 år, 15 mkr/år

• VA-utb plan: Hästskobacke + Kroken
28 mkr, sedan ca 20 fgh/år

• Expl: ca 40 fgh/år

• Detaljplaner: alla inte med i budget

• Typhus A: 10,2 tkr  22,0 tkr

• Lån - ränta: 243 mkr  479 mkr,  1,6%



Sotenäs Vatten AB

TAXE-ÖKNING 2022: 60 kr/mån (720 kr/år)
2022 2023 2024

• Reparationer och underhåll ARV 1,5 % 0,0 % 0,0 %
• Kapitalkostnader 2,5 % 1,2 % 3,0 %
• Övrigt (Bla. spolningar) 1,2 % 0,6 % 0,3 %
• Bolagsgem. kostn. fr VVAB

(löneökningar, IT, Fordon) 1,2 % 1,0 % 1,1 %
• Utredning ARV och vatten -1,9 %
• Förändring överuttag 2,5 % 4,2 % 2,6 %

7,0 % 7,0 % 7,0 %

Typhus A 2021: 849 kr/mån (10 188 kr/år)

Överuttag 2022 - 2024 
gör att ca: 15 mnkr kan 
fonderas för att hantera 
kommande infrastruktur

Kemikalier, 
serviceavtal, slam

1 % ökning är ca: 595 tkr



Sotenäs Vatten AB – Långsiktighet och      
effektiviseringar

Lant-
mäteri

Ledning
srätter, 
servitut

Fastighetsköp

Verk

Lokaler

Lokalisering

Personal-
intensivt

Kemikalier
Underhåll

Reningsverks-
process

Bidrag
• Automatisk 

mätaravläsning
• Vattenförsörjnings-

plan

Arbeta vidare med

Övriga
• Arbetsrotation
• Frekvens av 

manuell avläsning



Sotenäs Vatten AB -
konsekvensanalys

TAXE-ÖKNING 2022: 60 kr/mån (720 kr/år)
2022 Konsekvens

• Reparationer och underhåll ARV 1,5 % -0,3 %
• Kapitalkostnader 2,5 %
• Övrigt (Bla. spolningar) 1,2 % -1,3 %
• Bolagsgem. kostn. fr VVAB

(löneökningar, IT, Fordon) 1,2 % 
• Utredning ARV/Vatten  -1,9 %
• Återhämtande av underuttag 2,5 % -2,4 %

7,0 % -3,0 %

Typhus A 2021: 849 kr/mån (10 188 kr/år)

Tar bort all 
utredningsbudget 
- Samma problem 

vid nästa översvämning 
-Skadestånd 

Spolning
Minskar flödet i 
ledningarna, ger 

ökade kostnader för 
pumpar, både delar 
och energikostnader

Minskar möjligheten för 
investeringar som behöver 

göras framåt

Kemikalier, 
minska 

underhåll



1, 7 MSEK exempel på äskanden som inte är 
med i budget
Äskanden
Löpande kostnader:

slamkostnader
kemikalier
Engångskostnader:

Utbyte nyckelsystem (taggar och 
nycklar)
tömning av kemikalietankarna

Osäkerheter
• Laxodling
• Ny vattenresurs
• Ny/utbyggnad av reningsverk
• Högre förnyelsetakt för ledningar
• Tvist Skatteverket
• Taxekonstruktion



Sotenäs Vatten AB – Investeringar
Ökning anläggningstaxa = Schablon 7 %

(Tkr) 2022 2023 2024
• Ledningsnät 17 475 6 725              15 500

- Dagvatten Klippsjön 5 000 500
- 1-2 större gata/år

• Vatten 1 650 1 100 2 300

• Fiber 200 200 200
• Avlopp 12 750 23 750            16 050

- Verk 7 350 17 900 12 000
- Pumpstationer 5 400 5 850 2 850

• Omvandlingsområden 8 100 16 000            16 000
• Exploateringar 3 540 10 100            10 000    

43 715 57 875            60 050

2022 renshantering, 
ventilation bassänger 

(Omholmen)
2023 Rötkammare 
2023-2024 BiotornFörnyelse 

ledningsnät 180 år 
2022-2024

1 omvandlings-
område/år

2022 Kroken

2022 Heljeröd
2023 Lindalskogen

35 mnkr hanteras inom 
borgensramen

11 mnkr 2022



KF beslut 19-12-12

Utdrag § 135

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs Vatten 
AB ska redovisa en konsekvensbeskrivning inför 
ett förslag att höja brukningstaxan med 3 procent.

Frågor som ställs med anledning av ovan beslut:

• Gäller den innevarande år eller alla påföljande 
år?

• Minskning med 3%enheter eller till 3%?

• Långsiktig re-investeringsplan?



Styrdokument
Samarbetsavtalet

6.2 Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör 
kostnadsfritt inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet 
med punkt 9.4 sista meningen. Om kommunerna säljer fastighet eller del av 
fastighet där VA-anläggningar berörs måste rättighet för ägarbolagens 
anläggningar säkras, till exempel genom servitut eller ledningsrätt, innan 
köpet genomförs.

9.4 Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de 
tjänster som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för 
vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för 
detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar 
kostnadsfritt i och på kommunernas mark.



Styrdokument
Samarbetsavtalet

SVAB betalar arrende för Dale, Lökholmen, Omholmen, Todderöd och 
Smögen vattentorn.

SVAB betalar inte arrende för Kungshamn vattentorn eller cirka 100 
tryckhöjnings- eller avloppspumpstationer.

Vanligt är att bolag äger sina fastigheter, dock ännu inte tillämpat inom VVAB 
Idag betalas arrende inte i övriga VVAB bolag

Konstruktionen kan ifrågasättas enl LAV (ref  Innovos utredning 2015-08-18)

Kommunen för över va-verksamheten till det nybildade 
bolaget som blir huvudman för va verksamheten. Detta 
innebär att till verksamheten hörande tillgångar och skulder 
överlåts till bolaget. - Här antas att bolaget övertar 
anläggningarna till bokfört värde (ca 245 mkr enligt 
ekonomikontorets uppgift). I bokförda värden för verken 
ingår förmodligen inte markvärde, vilket behöver tillföras

Med överföring av huvudmannaskapet följer enligt va-lagen att också ägandet av va-
anläggningar, dvs vatten- och avloppsverk, ledningsnät, pumpstationer, etc, samt avtal om 
markupplåtelser för ledningsnätet överförs från kommunen till den nye huvudmannen
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KS § 200   Dnr 2021/000913 

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 
produktion och material i kontakt med livsmedel för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 

Sammanfattning 

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen 
av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. 
Genom en övergångsbestämmelse till förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om 
förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 
2023 i syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning av det 
nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya systemet med 
efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt utifrån nämndens 
möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur övergången kan ske.  
 
En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv övergång. De nya 
verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt förvaltningens förslag att 
riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den nya taxan. Det innebär att taxan tar 
höjd för parallella avgiftssystem under övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla 
verksamheter att efterhandsdebiteras. Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer 
att efterhandsdebiteras från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att 
kunna kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda livsmedelsverksamheterna 
samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett korrekt avgiftsuttag vilket är en 
förutsättning för att övergången för alla verksamheter år 2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig. 
Det finns även tid att trimma in enhetens verksamhetssystem.  
 
Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa livsmedelsverksamheter 
kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som redan utförts. 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27  
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2021-10-20 § 55 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Miljönämnden i mellersta Bohuslän förslag, att ställa 
sig bakom förslag till taxa inom livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01. 
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Forts. KS § 200 

   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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MN § 55   MIMB 2021/001 

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 
produktion och material i kontakt med livsmedel för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen 
av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. 
Genom en övergångsbestämmelse till förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om 
förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 
2023 i syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning av det 
nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya systemet med 
efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt utifrån nämndens 
möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur övergången kan ske. 
 
En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv övergång. De nya 
verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt förvaltningens förslag att 
riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den nya taxan.  Det innebär att taxan tar 
höjd för parallella avgiftssystem under övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla 
verksamheter att efterhandsdebiteras. Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer 
att efterhandsdebiteras från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att 
kunna kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda livsmedelsverksamheterna 
samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett korrekt avgiftsuttag vilket är en 
förutsättning för att övergången för alla verksamheter år 2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig. 
Det finns även tid att trimma in enhetens verksamhetssystem. 
 
Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa livsmedelsverksamheter 
kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som redan utförts.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 § 31 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 

Yrkande 

Max Jansson (LP) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottet, Max Jansson och Stig-Arne Helmerssons förslag 
och finner att nämnden antar detta. 
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forts. MN § 55 MIMB 2021/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 
livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01, och skicka den vidare till 
kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Utvecklare 
Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Enhetschef 

Telefon: 0523-66 4018 
E-post: maria.bylund@sotenas.se 
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Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom 
ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

Sammanfattning 
 
 Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras 
regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens 
system är att det nuvarande systemet med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med 
ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. Genom en övergångsbestämmelse till 
förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om förskottsbetalade årliga avgifter i 
den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 2023 i 
syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning 
av det nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya 
systemet med efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt 
utifrån nämndens möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur 
övergången kan ske. 
En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv 
övergång. De nya verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt 
förvaltningens förslag att riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den 
nya taxan.  Det innebär att taxan tar höjd för parallella avgiftssystem under 
övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla verksamheter att efterhandsdebiteras. 
Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer att efterhandsdebiteras 
från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att kunna 
kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda 
livsmedelsverksamheterna samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett 
korrekt avgiftsuttag vilket är en förutsättning för att övergången för alla verksamheter år 
2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig. Det finns även tid att trimma in enhetens 
verksamhetssystem. 
Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa 
livsmedelsverksamheter kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som 
redan utförts.  
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Ärendet 

Konsekvenser för verksamhetsutövarna  

Planerad livsmedelskontroll ska enligt lagstiftningen finansieras fullt ut av de 
livsmedelsföretagare som kontrolleras. Införandet av efterhandsdebitering innebär att 
livsmedelsföretagarna betalar för den faktiska tid som går åt för kontrollen och inte som 
idag en uppskattad schablontid. Eftersom man betalar direkt efter utförd kontroll blir det 
också tydligare vad man betalar för.  
För verksamheter som idag betalar för, och får livsmedelskontroll varje år, så är den 
ekonomiska konsekvensen liten. Verksamheterna besöks med samma intervall som 
idag. Avgiften efter utförd kontroll motsvaras i de flesta fall av ungefär tre timmar, men 
kan variera beroende på tiden som går åt för varje kontroll. För verksamheter med ett 
besök per år så kan kostnaden variera något mellan åren. För verksamheter som har 
flera besök per år så kommer kostnaden per kontroll sannolikt jämna ut sig under året.  
För verksamheter med låg risk och därmed låg kontrollavgift innebär det att avgift för 
ordinarie kontroll enbart tas ut de år och vid de tillfällen som kontroll utförs. 
Avgiftsbeloppet vid dessa tillfällen motsvarar då den nedlagda tiden vilket innebär att 
det i de flesta blir en högre summa än den avgift företaget idag betalar årligen.  
Kommunala verksamheter påverkas i samma utsträckning som övriga 
livsmedelsverksamheter. 
 
För verksamheter som idag betalar för, och därmed får livsmedelskontroll varje 
år, så är övergången ur ett ekonomiskt perspektiv tämligen oproblematisk under 
förutsättning att övergången sker vid ett årsskifte. Verksamheterna besöks med samma 
intervall som idag. Avgiften efter utförd kontroll motsvaras i de flesta fall av ungefär tre 
timmar. Tiden för varje kontroll kan variera något, men för verksamheter som har flera 
besök per år så kommer kostnaden per kontroll sannolikt jämna ut sig under året. För 
verksamheter med ett besök per år så kan kostnaden variera något mellan åren. 
 
Verksamheter med ordinarie kontrollbesök vartannat eller vart tredje år. För 
verksamheter som idag inte får besök årligen är övergången mer komplicerad. 
Nuvarande avgiftssystem bygger på att en verksamhet som inte får planerad kontroll 
årligen, i praktiken delar upp sin betalning över två eller tre år. I Göteborg utförs alltid 
en livsmedelskontroll kort efter att en verksamhet har registrerat sig. Alla verksamheter 
får därmed en livsmedelskontroll motsvarande ungefär tre timmar under det första 
verksamhetsåret. För de verksamheter med låg riskklassning där kontroll inte planeras 
varje år, innebär detta att de får mer kontroll än de betalar för det år kontroll utförs och 
att de betalar kostnaden för den utförda kontrollen under de följande två eller tre åren.  
Med andra ord fungerar nuvarande avgiftssystem i praktiken på så sätt att de 
verksamheter som inte erhåller kontroll ett visst år, är med och finansierar kontrollen av 
de verksamheter som erhåller kontroll, och vice versa efterkommande år.  
Utslaget över den period som motsvarar verksamhetens kontrollfrekvens, två eller tre år, 
så jämnar naturligtvis detta ut sig i det enskilda fallet. Gör man ett nedslag vid ett visst 
tillfälle så finns det dock alltid en skillnad mellan olika verksamheter i fråga om de har 
en avgiftsskuld till nämnden eller inte.  
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Konsekvenser för nämnden  

De ekonomiska konsekvenserna för nämnden kommer att bli ett intäktsbortfall 
huvudsakligen under 2024. Om man låter de verksamheter som inte får besök varje år 
betala för den utförda kontrollen genom årlig avgift så länge detta är möjligt, dvs till och 
med utgången av 2023 så kommer nämnden få ett intäktsbortfall för redan utförd 
kontroll för år 2024. Nämnden har ingen möjlighet att påverka intäktsbortfallet 2024 
eftersom efterhandsdebitering då måste tillämpas och det finns ingen laglig möjlighet att 
kräva in extra avgifter för livsmedelskontrollen 

Förvaltningens förslag till beslut 
   
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 
livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2022 och skicka den vidare till 
kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut. 

 

Bilaga 
 

• Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Utvecklare 
Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
 

  
Maria Bylund Eveline Savik 
Chef miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 

Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

 

 

   Jennie Antonsson 
   Utvecklare Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Taxa inom  livsm ede lsom råde t sam t för kon tro ll inom  ekologisk 
p roduktion  och  m ate ria l i kon takt m ed  livsm ede l (FCM) 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna  taxa  gä lle r avgifte r för Sotenäs Kom m uns kostnader för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het en ligt livsm ede lslagen  (2006:804), lagen  
(2009:1424) om  kontroll av skyddade  be teckningar på  jordbruksprodukte r och  
livsm ede l och  lagen  (2013:363) om  kontroll av ekologisk produktion  sam t de  
föreskrifte r som  har m edde la ts m ed stöd  av denna  lagstiftn ing, inklusive  
förordning (2021:176) om  avgifte r för offen tlig kontro ll av livsm e de l och  vissa  
jordbruksprodukte r, och  de  EU-bestäm m else r som  lagstiftn inge n  kom ple tte ra r. 

Med livsm ede l i denna  taxa  avses även  de t som  enligt 3 § 2 stycke t 
livsm ede lslagen  jäm stä lls  m ed livsm ede l. 

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift en ligt denna  taxa  be ta las av den  aktör va rs ve rksam het ä r förem ål för 
näm ndens offe n tliga  kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger 
sam m an m ed kontrollen  en ligt 1 §, om  in te  anna t följe r av de nna  taxa . Med aktör 
avses va rje  livsm ede lsföre tagare , annan  ve rksam hetsu tövare  och  aktör inom  
ekologisk produktion  som  å läggs ansvar och  skyld ighe te r en ligt regle ringen  i 1 §. 

3 § Avgift en ligt denna  taxa  ta s in te  u t för handläggning som  föranleds av a tt 
beslu t e n ligt livsm ede lslagstiftn inge n  e lle r e n ligt lagen  om  kontro ll av ekologisk 
produktion  överklagas. 

4 § Beslu t om  avgift e lle r nedsä ttn ing av avgift i enskilda  fa ll fa tta s av 
m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän  e fte r handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  utförs en ligt de  
bestäm m else r som  avses i 1 § ska  en  avgift be ta las för näm ndens nedlagda  
kontrolltid  e n ligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns sä rskilda  bestäm m else r om  avgift för 

1. registre ring av an läggningar och  ve rksam hete r (9 §) 
2. uppföljande  kon troll (10 §) 
3. utredn ing av klagom ål (11–12 §§) 
4. kostnader för korrige rande  å tgä rder (13 §) 



5. exportkontroll och  u tfä rdande  av exportin tyg (14 §) 
6. im portkon troll (15 §) sam t 
7. avgift för inköp under dold  iden tite t (16 §) 

Timavgift 
6 § Vid  tilläm pn ingen  av denna  taxa  ä r tim avgiften  1 300 pe r tim m e kontrolltid . 

Med kontro lltid  avses den  sam m anlagda  tid  som  varje  tjänstepe rson  vid  
näm nden ha r använt för offen tlig kontro ll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  så  som  in läsn ing av ä rende t, handläggning och  
beslu t, kontakte r m e d parte r, sam råd  m ed experte r och  m ynd ighe te r, 
inspektioner, revisioner, p rovtagning och  kontro lle r i övrigt. 

7 § Näm nden få r beslu ta  a tt ta  u t avgifte r för p lanerad  kontro ll e n ligt 
bestäm m else rna  i 7 a  § om  å rlig avgift e lle r 7 b  § om  faktisk kontrolltid . 

Näm nden ska  fa tta  beslu t om  verksam hetens riskklass som  ska  ligga  till grund  
för å rlig avgift (7 a  §) e lle r kontro llin te rva ll för ve rksam heten  (7 b  §). 

7 a  § För offen tlig kon troll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  av en  livsm ede lsanläggning ska  en  fast å rlig kontrollavgift 
be ta las. Den å rliga  kontrollavgiften  be räknas genom  a tt kontrolltiden  (tim m ar) 
som  fram går av de t riskklassn ingsbeslu t som  beslu ta ts av m iljönäm nden i 
m e lle rsta  Bohuslän  m ultip lice ras m ed tim a vgiften . 

Fast å rlig avgift om fa tta r ka lenderå r och  ska  be ta las i förskott. 

Avgiften  ska  dä re fte r be ta las m ed he lt avgiftsbe lopp  för va rje  he lt ka lenderå r. 

Om  en  tilläm pning av första  stycke t skulle  m edföra  a tt kontrolltiden  för en  
an läggning b lir uppenbart oriktig i förhå llande  till de t faktiska  kontrollbehove t 
en ligt näm ndens riskbedöm ning, ska  an läggningen  istä lle t tillde las kontrolltid  på  
grundva l av näm nde ns bedöm ning av an läggningens kontrollbehov. 

Den å rliga  kontrollavgiften  ska  be ta las av den  som  äger e lle r innehar 
livsm ede lsanläggningen  vid  ka lenderå re ts början . 

7 b  § Avgiftsu ttag ske r i förhå llande  till faktiskt nedlagd  kontrolltid  i va rje  ä rende  
e lle r en ligt de  andra  grunder som  anges i ta xan . 

Avgift för offen tlig kontroll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  ska  debite ras e fte r de t a tt kontrollen  ha r u tförts, om  in te  anna t 
följe r av denna  taxa . 



Kontrolle n  u tförs m ed de t kon trollin te rva ll som  föranleds av an läggningens 
riskklassn ingsbeslu t som  faststä lls  av m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . 

Indexuppräkning 
8 § Tim avgiften  i denna  taxa  ä r bestäm d m ed u tgångspunkt från  kostnadsläge  
och  Prisinde x för kom m unal ve rksam het (PKV) oktober m ånad å re t före  de t å r 
taxan  börja r gä lla . 

Miljönäm nde n i m e lle rsta  Bohuslän  få r för va rje  ka lenderå r (a vgift så r  2021) 
dä re fte r beslu ta  a tt höja  tim avgiften  m ed den  procentsa ts för PKV som  ä r 
publice rad  på  SKR:s webbpla ts för oktober m ånad å re t före  avgiftså re t. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som  anm äle r en  livsm ede lsanläggning för registre ring ska  be ta la  avgift 
för 1 t im m e  kontro lltid  en ligt 6 §. De tsam m a gä lle r för den  som  anm äle r en  
an läggning e lle r ve rksam het som  ska  registre ras en ligt rege lve rke t för m a te ria l i 
kontakt m ed livsm ede l. Av 1 § 2 stycke t i taxan  fram går a tt an läggningar för de t 
som  enligt livsm ede ls lagen  de fin ie ras som  livsm ede l om fa tta s av taxan . 
Avgiftsskyld ighe ten  gä lle r även  den  som  a nm äle r registre ring av en  an läggning 
m ed an ledn ing av a tt den  övergå tt till e n  ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offen tlig kon troll som  ursprunglige n  in te  va r p lanerad , och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen , ska  en  avgift för 
näm ndens ne dlagda  kontrolltid  e n ligt 6 § be ta las om  kontrollen  b livit nödvändig 
e fte r de t a tt b ristande  e fte rlevnad  upptäckts under en  offen tlig kontroll och  
u tförs för a tt bedöm a  om fa ttn ingen  och  konsekvense rna  av denna  bristande  
e fte rlevnad  e lle r för a tt ve rifie ra  a tt korrige rande  å tgä rder ha r vid tagits . 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För u tredning av klagom ål ska  en  avgift för näm nde ns nedla gda  kontrolltid  
en ligt 6 § be ta las för offen tlig kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  i de  fa ll dä r bristande  e fte rlevnad  hos aktören  
kan  bekrä ftas. 

12 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  som  utförs e fte r e tt m edde lande  inom  system e t för snabb 
va rn ing (RASSF) en ligt a rtike l 50 Europaparlam ente ts och  råde ts förordning (EG) 
nr 178/2002 av de n  28 januari 2002 om  a llm änna  principe r och  krav för 
livsm ede lslagstiftn ing, om  inrä ttande  av Europe iska  m yndighe te n  för 
livsm ede lssäkerhe t och  om  förfa randen  i frågor som  gä lle r livsm ede lssäkerhe t, 



ska  en  avgift för näm ndens ne dlagda  kontrolltid  en ligt 6 §, om  de t e fte r de t a tt 
aktören  e rhöll m edde lande t b livit nödvändigt för näm nden a tt vid ta  å tgä rder för 
a tt spå ra  e lle r å te rka lla  de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har e lle r ha r im porte ra t, p roducera t, 
bea rbe ta t, fram stä llt e lle r d istribuera t de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrige rande  å tgä rder som  blivit nödvändiga  e fte r a tt b ristande  
e fte rlevnad  ha r konsta te ra ts i syfte  a tt å tgä rda  e lle r förebygga  upprepning av 
den  bristande  e fte rle vnaden  ska  en  avgift be ta las m otsvarande  näm ndens 
faktiska  u tgifte r som  hänger sam m an m ed å tgä rden . 

Avgift exportkontroll 
14 § För exportkon tro ll som  föranleds av in förse lbestäm m else r i tred je  land  ska  
en  avgift för näm nde ns nedlagda  kontro lltid  en ligt 6 § be ta las för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontrollen  
sam t för u tfä rdande  av exportin tyg och  andra  in tyg. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har den  exportkontro lle rade  
an läggningen . 

Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av va ror som  im porte ras från  e tt tred je land  ska  en  avgift en ligt 
6 § be ta las av den  aktör som  ansvara r för sändninge n , m ed e tt be lopp  som  
m otsvara r näm ndens nedlagda  kontrolltid  för offen tlig kontro ll och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen . 

För uppföljn ing av prover som  har le tt till anm ärkning ska  en  avgift en ligt 6 § 
be ta las m ed e tt be lopp  som  m otsvara r näm ndens ne dlagda  kontrolltid  sam t 
näm ndens övriga  faktiska  u tgifte r. Avgiften  ska  be ta las av im portören , dennes 
om bud e lle r de n  som  annars ansvara r för livsm edlen . 

Avgift för inköp under dold identitet 
 
16 § För inköp under dold  iden tite t som  ä r nödvänd iga  för a tt kontrolle ra  a tt e tt 
livsm ede l uppfylle r kraven  i livsm ede lslagstiftn ingen  ska  en  avgift m otsvarande  
näm ndens faktiska  u tgifte r för köpe t be ta las. 



Om  e tt inköp under dold  identite t u tförs som  e tt led  i en  klagom ålskontroll en ligt 
11–12 §§ ta s avgift en ligt första  stycke t u t e ndast om  bristande  e fte rlevnad  kan  
bekrä ftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om  de t finns sä rskilda  skä l m ed hänsyn  till en  ve rksam hets a rt, om fa ttn ing, 
tillsynsbehov e lle r övriga  om ständighe te r, få r m iljönäm nden i m e lle rsta  
Bohuslän  i e tt enskilt ä rende  beslu ta  a tt sä nka  en  avgift en ligt de nna  taxa . 

Första  stycke t gä lle r dock in te  en  avgift en ligt 10 §. En  sådan  avgift få r endast 
ändras en ligt de  föru tsä ttn ingar som  anges i a rtike l 79.3 förordn ing (EU) 
2017/625. 

18 § Om  den  sam m anlagda  kontrolltide n  understige r en  ha lv tim m e under e tt 
och  sam m a ka lenderå r få r näm nden beslu ta  a tt ingen  tim avgift ska  tas u t av 
aktören  under de t ka lenderå re t. 

De tsam m a gä lle r andra  avgifte r en ligt denna  taxa  än  tim avgift om  be loppe t i de t 
enskilda  fa lle t ä r så  lågt a tt de t in te  ä r ekonom iskt m otive ra t a tt ta  u t avgiften . 

Avgiftens erläggande 
19 § Be ta ln ing av avgift en ligt denna  taxa  ska  ske  till Sote näs Kom m un genom  
dess m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . Be ta ln ing ska  ske  inom  tid  som  anges i 
beslu te t om  avgift e lle r i faktura . 

Överklaganden 
§ 20 Näm ndens beslu t om  avgift överklagas till länsstyre lsen . 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
§ 21 Denna  taxa  träder i kra ft den  1 januari 2022 och  tilläm pas på  ä renden  som  
kom m er in  från  och  m ed denna  dag. För ärenden  som  påbörja ts innan  denna  
taxas ikra ftträdande  tilläm pas tid iga re  gä llande  taxa . 

För ve rksam hete r som  nyregistre ra ts e fte r 1 januari 2022 tilläm pas 7 b  § oavse tt 
riskklass. 

Bestäm m else rna  i 7 § första  stycke t och  7 a  § upphör a tt gä lla  de n  1 januari 2024. 

 



Taxa inom  livsm ede lsom råde t sam t för kon tro ll inom  ekologisk 
p roduktion  och  m ate ria l i kon takt m ed  livsm ede l för 
m iljönäm nden  i m e lle rsta  Bohuslän  

Inledande bestämmelser 
1 § Denna  taxa  gä lle r avgifte r för Sotenäs Kom m uns kostnader för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het en ligt livsm ede lslagen  (2006:804), lagen  
(2009:1424) om  kontroll av skyddade  be teckningar på  jordbruksprodukte r och  
livsm ede l och  lagen  (2013:363) om  kontroll av ekologisk produktion  sam t de  
föreskrifte r som  har m edde la ts m ed stöd  av denna  lagstiftn ing, inklusive  
förordning (2021:176) om  avgifte r för offen tlig kontro ll av livsm e de l och  vissa  
jordbruksprodukte r, och  de  EU-bestäm m else r som  lagstiftn inge n  kom ple tte ra r. 

Med livsm ede l i denna  taxa  avses även  de t som  enligt 3 § 2 stycke t 
livsm ede lslagen  jäm stä lls  m ed livsm ede l. 

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift en ligt denna  taxa  be ta las av den  aktör va rs ve rksam het ä r förem ål för 
näm ndens offe n tliga  kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger 
sam m an m ed kontrollen  en ligt 1 §, om  in te  anna t följe r av de nna  taxa . Med aktör 
avses va rje  livsm ede lsföre tagare , annan  ve rksam hetsu tövare  och  aktör inom  
ekologisk produktion  som  å läggs ansvar och  skyld ighe te r en ligt regle ringen  i 1 §. 

3 § Avgift en ligt denna  taxa  ta s in te  u t för handläggning som  föranleds av a tt 
beslu t e n ligt livsm ede lslagstiftn inge n  e lle r e n ligt lagen  om  kontro ll av ekologisk 
produktion  överklagas. 

4 § Beslu t om  avgift e lle r nedsä ttn ing av avgift i enskilda  fa ll fa tta s av 
m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän  e fte r handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  utförs en ligt de  
bestäm m else r som  avses i 1 § ska  en  avgift be ta las för näm ndens nedlagda  
kontrolltid  e n ligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns sä rskilda  bestäm m else r om  avgift för 

1. registre ring av an läggningar och  ve rksam hete r (9 §) 
2. uppföljande  kon troll (10 §) 
3. utredn ing av klagom ål (11–12 §§) 



4. kostnader för korrige rande  å tgä rder (13 §) 
5. exportkontroll och  u tfä rdande  av exportin tyg (14 §) 
6. im portkon troll (15 §) sam t 
7. avgift för inköp under dold  iden tite t (16 §) 

Timavgift 
6 § Vid  tilläm pn ingen  av denna  taxa  ä r tim avgiften  1 300 pe r tim m e kontrolltid . 

Med kontro lltid  avses den  sam m anlagda  tid  som  varje  tjänstepe rson  vid  
näm nden ha r använt för offen tlig kontro ll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  så  som  in läsn ing av ä rende t, handläggning och  
beslu t, kontakte r m e d parte r, sam råd  m ed experte r och  m ynd ighe te r, 
inspektioner, revisioner, p rovtagning och  kontro lle r i övrigt. 

7 § Näm nden få r beslu ta  a tt ta  u t avgifte r för p lanerad  kontro ll e n ligt 
bestäm m else rna  i 7 a  § om  å rlig avgift e lle r 7 b  § om  faktisk kontrolltid . 

Näm nden ska  fa tta  beslu t om  verksam hetens riskklass som  ska  ligga  till grund  
för å rlig avgift (7 a  §) e lle r kontro llin te rva ll för ve rksam heten  (7 b  §). 

7 a  § För offen tlig kon troll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  av en  livsm ede lsanläggning ska  en  fast å rlig kontrollavgift 
be ta las. Den å rliga  kontrollavgiften  be räknas genom  a tt kontrolltiden  (tim m ar) 
som  fram går av de t riskklassn ingsbeslu t som  beslu ta ts av m iljönäm nden i 
m e lle rsta  Bohuslän  m ultip lice ras m ed tim a vgiften . 

Fast å rlig avgift om fa tta r ka lenderå r och  ska  be ta las i förskott. 

Avgiften  ska  dä re fte r be ta las m ed he lt avgiftsbe lopp  för va rje  he lt ka lenderå r. 

Om  en  tilläm pning av första  stycke t skulle  m edföra  a tt kontrolltiden  för en  
an läggning b lir uppenbart oriktig i förhå llande  till de t faktiska  kontrollbehove t 
en ligt näm ndens riskbedöm ning, ska  an läggningen  istä lle t tillde las kontrolltid  på  
grundva l av näm nde ns bedöm ning av an läggningens kontrollbehov. 

Den å rliga  kontrollavgiften  ska  be ta las av den  som  äger e lle r innehar 
livsm ede lsanläggningen  vid  ka lenderå re ts början . 

7 b  § Avgiftsu ttag ske r i förhå llande  till faktiskt nedlagd  kontrolltid  i va rje  ä rende  
e lle r en ligt de  andra  grunder som  anges i ta xan . 

Avgift för offen tlig kontroll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  ska  debite ras e fte r de t a tt kontrollen  ha r u tförts, om  in te  anna t 
följe r av denna  taxa . 



Kontrolle n  u tförs m ed de t kon trollin te rva ll som  föranleds av an läggningens 
riskklassn ingsbeslu t som  faststä lls  av m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . 

Indexuppräkning 
8 § Tim avgiften  i denna  taxa  ä r bestäm d m ed u tgångspunkt från  kostnadsläge  
och  Prisinde x för kom m unal ve rksam het (PKV) oktober m ånad å re t före  de t å r 
taxan  börja r gä lla . 

Miljönäm nde n i m e lle rsta  Bohuslän  få r för va rje  ka lenderå r (a vgift så r  2021) 
dä re fte r beslu ta  a tt höja  tim avgiften  m ed den  procentsa ts för PKV som  ä r 
publice rad  på  SKR:s webbpla ts för oktober m ånad å re t före  avgiftså re t. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som  anm äle r en  livsm ede lsanläggning för registre ring ska  be ta la  avgift 
för 1 t im m e  kontro lltid  en ligt 6 §. De tsam m a gä lle r för den  som  anm äle r en  
an läggning e lle r ve rksam het som  ska  registre ras en ligt rege lve rke t för m a te ria l i 
kontakt m ed livsm ede l. Av 1 § 2 stycke t i taxan  fram går a tt an läggningar för de t 
som  enligt livsm ede ls lagen  de fin ie ras som  livsm ede l om fa tta s av taxan . 
Avgiftsskyld ighe ten  gä lle r även  den  som  a nm äle r registre ring av en  an läggning 
m ed an ledn ing av a tt den  övergå tt till e n  ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offen tlig kon troll som  ursprunglige n  in te  va r p lanerad , och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen , ska  en  avgift för 
näm ndens ne dlagda  kontrolltid  e n ligt 6 § be ta las om  kontrollen  b livit nödvändig 
e fte r de t a tt b ristande  e fte rlevnad  upptäckts under en  offen tlig kontroll och  
u tförs för a tt bedöm a  om fa ttn ingen  och  konsekvense rna  av denna  bristande  
e fte rlevnad  e lle r för a tt ve rifie ra  a tt korrige rande  å tgä rder ha r vid tagits . 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För u tredning av klagom ål ska  en  avgift för näm nde ns nedla gda  kontrolltid  
en ligt 6 § be ta las för offen tlig kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  i de  fa ll dä r bristande  e fte rlevnad  hos aktören  
kan  bekrä ftas. 

12 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  som  utförs e fte r e tt m edde lande  inom  system e t för snabb 
va rn ing (RASSF) en ligt a rtike l 50 Europaparlam ente ts och  råde ts förordning (EG) 
nr 178/2002 av de n  28 januari 2002 om  a llm änna  principe r och  krav för 
livsm ede lslagstiftn ing, om  inrä ttande  av Europe iska  m yndighe te n  för 
livsm ede lssäkerhe t och  om  förfa randen  i frågor som  gä lle r livsm ede lssäkerhe t, 



ska  en  avgift för näm ndens ne dlagda  kontrolltid  en ligt 6 §, om  de t e fte r de t a tt 
aktören  e rhöll m edde lande t b livit nödvändigt för näm nden a tt vid ta  å tgä rder för 
a tt spå ra  e lle r å te rka lla  de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har e lle r ha r im porte ra t, p roducera t, 
bea rbe ta t, fram stä llt e lle r d istribuera t de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrige rande  å tgä rder som  blivit nödvändiga  e fte r a tt b ristande  
e fte rlevnad  ha r konsta te ra ts i syfte  a tt å tgä rda  e lle r förebygga  upprepning av 
den  bristande  e fte rle vnaden  ska  en  avgift be ta las m otsvarande  näm ndens 
faktiska  u tgifte r som  hänger sam m an m ed å tgä rden . 

Avgift exportkontroll 
14 § För exportkon tro ll som  föranleds av in förse lbestäm m else r i tred je  land  ska  
en  avgift för näm nde ns nedlagda  kontro lltid  en ligt 6 § be ta las för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontrollen  
sam t för u tfä rdande  av exportin tyg och  andra  in tyg. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har den  exportkontro lle rade  
an läggningen . 

Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av va ror som  im porte ras från  e tt tred je land  ska  en  avgift en ligt 
6 § be ta las av den  aktör som  ansvara r för sändninge n , m ed e tt be lopp  som  
m otsvara r näm ndens nedlagda  kontrolltid  för offen tlig kontro ll och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen . 

För uppföljn ing av prover som  har le tt till anm ärkning ska  en  avgift en ligt 6 § 
be ta las m ed e tt be lopp  som  m otsvara r näm ndens ne dlagda  kontrolltid  sam t 
näm ndens övriga  faktiska  u tgifte r. Avgiften  ska  be ta las av im portören , dennes 
om bud e lle r de n  som  annars ansvara r för livsm edlen . 

Avgift för inköp under dold identitet 
 
16 § För inköp under dold  iden tite t som  ä r nödvänd iga  för a tt kontrolle ra  a tt e tt 
livsm ede l uppfylle r kraven  i livsm ede lslagstiftn ingen  ska  en  avgift m otsvarande  
näm ndens faktiska  u tgifte r för köpe t be ta las. 



Om  e tt inköp under dold  identite t u tförs som  e tt led  i en  klagom ålskontroll en ligt 
11–12 §§ ta s avgift en ligt första  stycke t u t e ndast om  bristande  e fte rlevnad  kan  
bekrä ftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om  de t finns sä rskilda  skä l m ed hänsyn  till en  ve rksam hets a rt, om fa ttn ing, 
tillsynsbehov e lle r övriga  om ständighe te r, få r m iljönäm nden i m e lle rsta  
Bohuslän  i e tt enskilt ä rende  beslu ta  a tt sä nka  en  avgift en ligt de nna  taxa . 

Första  stycke t gä lle r dock in te  en  avgift en ligt 10 §. En  sådan  avgift få r endast 
ändras en ligt de  föru tsä ttn ingar som  anges i a rtike l 79.3 förordn ing (EU) 
2017/625. 

18 § Om  den  sam m anlagda  kontrolltide n  understige r en  ha lv tim m e under e tt 
och  sam m a ka lenderå r få r näm nden beslu ta  a tt ingen  tim avgift ska  tas u t av 
aktören  under de t ka lenderå re t. 

De tsam m a gä lle r andra  avgifte r en ligt denna  taxa  än  tim avgift om  be loppe t i de t 
enskilda  fa lle t ä r så  lågt a tt de t in te  ä r ekonom iskt m otive ra t a tt ta  u t avgiften . 

Avgiftens erläggande 
19 § Be ta ln ing av avgift en ligt denna  taxa  ska  ske  till Sote näs Kom m un genom  
dess m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . Be ta ln ing ska  ske  inom  tid  som  anges i 
beslu te t om  avgift e lle r i faktura . 

Överklaganden 
§ 20 Näm ndens beslu t om  avgift överklagas till länsstyre lsen . 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
§ 21 Denna  taxa  träder i kra ft den  1 januari 2022 och  tilläm pas på  ä renden  som  
kom m er in  från  och  m ed denna  dag. För ärenden  som  påbörja ts innan  denna  
taxas ikra ftträdande  tilläm pas tid iga re  gä llande  taxa . 

För ve rksam hete r som  nyregistre ra ts e fte r 1 januari 2022 tilläm pas 7 b  § oavse tt 
riskklass. 

Bestäm m else rna  i 7 § första  stycke t och  7 a  § upphör a tt gä lla  de n  1 januari 2024. 

 



Taxa inom  livsm ede lsom råde t sam t för kon tro ll inom  ekologisk 
p roduktion  och  m ate ria l i kon takt m ed  livsm ede l för 
m iljönäm nden  i m e lle rsta  Bohuslän  

Inledande bestämmelser 
1 § Denna  taxa  gä lle r avgifte r för Lysekils Kom m uns kostnader för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het en ligt livsm ede lslagen  (2006:804), lagen  
(2009:1424) om  kontroll av skyddade  be teckningar på  jordbruksprodukte r och  
livsm ede l och  lagen  (2013:363) om  kontroll av ekologisk produktion  sam t de  
föreskrifte r som  har m edde la ts m ed stöd  av denna  lagstiftn ing, inklusive  
förordning (2021:176) om  avgifte r för offen tlig kontro ll av livsm e de l och  vissa  
jordbruksprodukte r, och  de  EU-bestäm m else r som  lagstiftn inge n  kom ple tte ra r. 

Med livsm ede l i denna  taxa  avses även  de t som  enligt 3 § 2 stycke t 
livsm ede lslagen  jäm stä lls  m ed livsm ede l. 

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift en ligt denna  taxa  be ta las av den  aktör va rs ve rksam het ä r förem ål för 
näm ndens offe n tliga  kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger 
sam m an m ed kontrollen  en ligt 1 §, om  in te  anna t följe r av de nna  taxa . Med aktör 
avses va rje  livsm ede lsföre tagare , annan  ve rksam hetsu tövare  och  aktör inom  
ekologisk produktion  som  å läggs ansvar och  skyld ighe te r en ligt regle ringen  i 1 §. 

3 § Avgift en ligt denna  taxa  ta s in te  u t för handläggning som  föranleds av a tt 
beslu t e n ligt livsm ede lslagstiftn inge n  e lle r e n ligt lagen  om  kontro ll av ekologisk 
produktion  överklagas. 

4 § Beslu t om  avgift e lle r nedsä ttn ing av avgift i enskilda  fa ll fa tta s av 
m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän  e fte r handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  utförs en ligt de  
bestäm m else r som  avses i 1 § ska  en  avgift be ta las för näm ndens nedlagda  
kontrolltid  e n ligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns sä rskilda  bestäm m else r om  avgift för 

1. registre ring av an läggningar och  ve rksam hete r (9 §) 
2. uppföljande  kon troll (10 §) 
3. utredn ing av klagom ål (11–12 §§) 



4. kostnader för korrige rande  å tgä rder (13 §) 
5. exportkontroll och  u tfä rdande  av exportin tyg (14 §) 
6. im portkon troll (15 §) sam t 
7. avgift för inköp under dold  iden tite t (16 §) 

Timavgift 
6 § Vid  tilläm pn ingen  av denna  taxa  ä r tim avgiften  1 300 pe r tim m e kontrolltid . 

Med kontro lltid  avses den  sam m anlagda  tid  som  varje  tjänstepe rson  vid  
näm nden ha r använt för offen tlig kontro ll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  så  som  in läsn ing av ä rende t, handläggning och  
beslu t, kontakte r m e d parte r, sam råd  m ed experte r och  m ynd ighe te r, 
inspektioner, revisioner, p rovtagning och  kontro lle r i övrigt. 

7 § Näm nden få r beslu ta  a tt ta  u t avgifte r för p lanerad  kontro ll e n ligt 
bestäm m else rna  i 7 a  § om  å rlig avgift e lle r 7 b  § om  faktisk kontrolltid . 

Näm nden ska  fa tta  beslu t om  verksam hetens riskklass som  ska  ligga  till grund  
för å rlig avgift (7 a  §) e lle r kontro llin te rva ll för ve rksam heten  (7 b  §). 

7 a  § För offen tlig kon troll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  av en  livsm ede lsanläggning ska  en  fast å rlig kontrollavgift 
be ta las. Den å rliga  kontrollavgiften  be räknas genom  a tt kontrolltiden  (tim m ar) 
som  fram går av de t riskklassn ingsbeslu t som  beslu ta ts av m iljönäm nden i 
m e lle rsta  Bohuslän  m ultip lice ras m ed tim a vgiften . 

Fast å rlig avgift om fa tta r ka lenderå r och  ska  be ta las i förskott. 

Avgiften  ska  dä re fte r be ta las m ed he lt avgiftsbe lopp  för va rje  he lt ka lenderå r. 

Om  en  tilläm pning av första  stycke t skulle  m edföra  a tt kontrolltiden  för en  
an läggning b lir uppenbart oriktig i förhå llande  till de t faktiska  kontrollbehove t 
en ligt näm ndens riskbedöm ning, ska  an läggningen  istä lle t tillde las kontrolltid  på  
grundva l av näm nde ns bedöm ning av an läggningens kontrollbehov. 

Den å rliga  kontrollavgiften  ska  be ta las av den  som  äger e lle r innehar 
livsm ede lsanläggningen  vid  ka lenderå re ts början . 

7 b  § Avgiftsu ttag ske r i förhå llande  till faktiskt nedlagd  kontrolltid  i va rje  ä rende  
e lle r en ligt de  andra  grunder som  anges i ta xan . 

Avgift för offen tlig kontroll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  ska  debite ras e fte r de t a tt kontrollen  ha r u tförts, om  in te  anna t 
följe r av denna  taxa . 



Kontrolle n  u tförs m ed de t kon trollin te rva ll som  föranleds av an läggningens 
riskklassn ingsbeslu t som  faststä lls  av m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . 

Indexuppräkning 
8 § Tim avgiften  i denna  taxa  ä r bestäm d m ed u tgångspunkt från  kostnadsläge  
och  Prisinde x för kom m unal ve rksam het (PKV) oktober m ånad å re t före  de t å r 
taxan  börja r gä lla . 

Miljönäm nde n i m e lle rsta  Bohuslän  få r för va rje  ka lenderå r (a vgift så r  2021) 
dä re fte r beslu ta  a tt höja  tim avgiften  m ed den  procentsa ts för PKV som  ä r 
publice rad  på  SKR:s webbpla ts för oktober m ånad å re t före  avgiftså re t. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som  anm äle r en  livsm ede lsanläggning för registre ring ska  be ta la  avgift 
för 1 t im m e  kontro lltid  en ligt 6 §. De tsam m a gä lle r för den  som  anm äle r en  
an läggning e lle r ve rksam het som  ska  registre ras en ligt rege lve rke t för m a te ria l i 
kontakt m ed livsm ede l. Av 1 § 2 stycke t i taxan  fram går a tt an läggningar för de t 
som  enligt livsm ede ls lagen  de fin ie ras som  livsm ede l om fa tta s av taxan . 
Avgiftsskyld ighe ten  gä lle r även  den  som  a nm äle r registre ring av en  an läggning 
m ed an ledn ing av a tt den  övergå tt till e n  ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offen tlig kon troll som  ursprunglige n  in te  va r p lanerad , och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen , ska  en  avgift för 
näm ndens ne dlagda  kontrolltid  e n ligt 6 § be ta las om  kontrollen  b livit nödvändig 
e fte r de t a tt b ristande  e fte rlevnad  upptäckts under en  offen tlig kontroll och  
u tförs för a tt bedöm a  om fa ttn ingen  och  konsekvense rna  av denna  bristande  
e fte rlevnad  e lle r för a tt ve rifie ra  a tt korrige rande  å tgä rder ha r vid tagits . 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För u tredning av klagom ål ska  en  avgift för näm nde ns nedla gda  kontrolltid  
en ligt 6 § be ta las för offen tlig kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  i de  fa ll dä r bristande  e fte rlevnad  hos aktören  
kan  bekrä ftas. 

12 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  som  utförs e fte r e tt m edde lande  inom  system e t för snabb 
va rn ing (RASSF) en ligt a rtike l 50 Europaparlam ente ts och  råde ts förordning (EG) 
nr 178/2002 av de n  28 januari 2002 om  a llm änna  principe r och  krav för 
livsm ede lslagstiftn ing, om  inrä ttande  av Europe iska  m yndighe te n  för 
livsm ede lssäkerhe t och  om  förfa randen  i frågor som  gä lle r livsm ede lssäkerhe t, 



ska  en  avgift för näm ndens ne dlagda  kontrolltid  en ligt 6 §, om  de t e fte r de t a tt 
aktören  e rhöll m edde lande t b livit nödvändigt för näm nden a tt vid ta  å tgä rder för 
a tt spå ra  e lle r å te rka lla  de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har e lle r ha r im porte ra t, p roducera t, 
bea rbe ta t, fram stä llt e lle r d istribuera t de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrige rande  å tgä rder som  blivit nödvändiga  e fte r a tt b ristande  
e fte rlevnad  ha r konsta te ra ts i syfte  a tt å tgä rda  e lle r förebygga  upprepning av 
den  bristande  e fte rle vnaden  ska  en  avgift be ta las m otsvarande  näm ndens 
faktiska  u tgifte r som  hänger sam m an m ed å tgä rden . 

Avgift exportkontroll 
14 § För exportkon tro ll som  föranleds av in förse lbestäm m else r i tred je  land  ska  
en  avgift för näm nde ns nedlagda  kontro lltid  en ligt 6 § be ta las för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontrollen  
sam t för u tfä rdande  av exportin tyg och  andra  in tyg. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har den  exportkontro lle rade  
an läggningen . 

Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av va ror som  im porte ras från  e tt tred je land  ska  en  avgift en ligt 
6 § be ta las av den  aktör som  ansvara r för sändninge n , m ed e tt be lopp  som  
m otsvara r näm ndens nedlagda  kontrolltid  för offen tlig kontro ll och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen . 

För uppföljn ing av prover som  har le tt till anm ärkning ska  en  avgift en ligt 6 § 
be ta las m ed e tt be lopp  som  m otsvara r näm ndens ne dlagda  kontrolltid  sam t 
näm ndens övriga  faktiska  u tgifte r. Avgiften  ska  be ta las av im portören , dennes 
om bud e lle r de n  som  annars ansvara r för livsm edlen . 

Avgift för inköp under dold identitet 
 
16 § För inköp under dold  iden tite t som  ä r nödvänd iga  för a tt kontrolle ra  a tt e tt 
livsm ede l uppfylle r kraven  i livsm ede lslagstiftn ingen  ska  en  avgift m otsvarande  
näm ndens faktiska  u tgifte r för köpe t be ta las. 



Om  e tt inköp under dold  identite t u tförs som  e tt led  i en  klagom ålskontroll en ligt 
11–12 §§ ta s avgift en ligt första  stycke t u t e ndast om  bristande  e fte rlevnad  kan  
bekrä ftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om  de t finns sä rskilda  skä l m ed hänsyn  till en  ve rksam hets a rt, om fa ttn ing, 
tillsynsbehov e lle r övriga  om ständighe te r, få r m iljönäm nden i m e lle rsta  
Bohuslän  i e tt enskilt ä rende  beslu ta  a tt sä nka  en  avgift en ligt de nna  taxa . 

Första  stycke t gä lle r dock in te  en  avgift en ligt 10 §. En  sådan  avgift få r endast 
ändras en ligt de  föru tsä ttn ingar som  anges i a rtike l 79.3 förordn ing (EU) 
2017/625. 

18 § Om  den  sam m anlagda  kontrolltide n  understige r en  ha lv tim m e under e tt 
och  sam m a ka lenderå r få r näm nden beslu ta  a tt ingen  tim avgift ska  tas u t av 
aktören  under de t ka lenderå re t. 

De tsam m a gä lle r andra  avgifte r en ligt denna  taxa  än  tim avgift om  be loppe t i de t 
enskilda  fa lle t ä r så  lågt a tt de t in te  ä r ekonom iskt m otive ra t a tt ta  u t avgiften . 

Avgiftens erläggande 
19 § Be ta ln ing av avgift en ligt denna  taxa  ska  ske  till Sote näs Kom m un genom  
dess m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . Be ta ln ing ska  ske  inom  tid  som  anges i 
beslu te t om  avgift e lle r i faktura . 

Överklaganden 
§ 20 Näm ndens beslu t om  avgift överklagas till länsstyre lsen . 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
§ 21 Denna  taxa  träder i kra ft den  1 januari 2022 och  tilläm pas på  ä renden  som  
kom m er in  från  och  m ed denna  dag. För ärenden  som  påbörja ts innan  denna  
taxas ikra ftträdande  tilläm pas tid iga re  gä llande  taxa . 

För ve rksam hete r som  nyregistre ra ts e fte r 1 januari 2022 tilläm pas 7 b  § oavse tt 
riskklass. 

Bestäm m else rna  i 7 § första  stycke t och  7 a  § upphör a tt gä lla  de n  1 januari 2024. 
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KS § 193   Dnr 2021/000901 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Tullstigen, Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Området vid Tullstigen i Kungshamn består av åtta fastigheter och beläget vid Ringen. Detaljplan 
vann laga kraft 2008 och VA-ledningar anlades 2012/2013. Anläggningsavgifter för fastigheterna 
erlades 2013. Det fattas dock beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp.    

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Vatten AB har genom sitt driftsbolag Västvatten AB upptäckt att ett område i Kungshamn 
är anslutit till sitt VA-nät, men att det ej är bildat verksamhetsområde för detta område.  
 
Detaljplan för området vann laga kraft 2009-11-09 och exploatören Sotenäsbostäder anlade VA-
ledningar 2012/2013 samt överlämnade ledningar till Sotenäs kommun. Sotenäsbostäder erlade 
också anslutningsavgifter för respektive fastighet. För god ordnings skull föreslås nu formellt beslut 
om verksamhetsområde fattas  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-20 
Bilaga 1 Verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Karta över verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Utdrag från Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB 2021-06-03 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 73 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: 
Bäckevik 21:1 
Gravarne 3:112 
Gravarne 3:119-3:124   

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 73  Dnr 2021/901 

 
Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Tullstigen, Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Området vid Tullstigen i Kungshamn består av åtta fastigheter och beläget vid Ringen. Detaljplan 
vann laga kraft 2098 och VA-ledningar anlades 2012/2013. Anläggningsavgifter för fastigheterna 
erlades 2013. Det fattas dock beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp.    

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Vatten AB har genom sitt driftsbolag Västvatten AB upptäckt att ett område i Kungshamn 
är anslutit till sitt VA-nät, men att det ej är bildat verksamhetsområde för detta område.  
 
Detaljplan för området vann laga kraft 2009-11-09 och exploatören Sotenäsbostäder anlade VA-
ledningar 2012/2013 samt överlämnade ledningar till Sotenäs kommun. Sotenäsbostäder erlade 
också anslutningsavgifter för respektive fastighet. För god ordnings skull föreslås nu formellt beslut 
om verksamhetsområde fattas  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-20 
Bilaga 1 Verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Karta över verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Utdrag från Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB 2021-06-03 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: 
Bäckevik 21:1 
Gravarne 3:112 
Gravarne 3:119-3:124   

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-20 KA 2021/000901 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johan Fransson, 0523-664495johan.fransson@sotenas.se 
Mark och exploateringsingenjör 
 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Tullstigen, Sotenäs kommun 
 

Sammanfattning 
Området vid Tullstigen i Kungshamn består av åtta fastigheter och beläget vid Ringen. 
Detaljplan vann laga kraft 2098 och VA-ledningar anlades 2012/2013. 
Anläggningsavgifter för fastigheterna erlades 2013. Det fattas dock beslut om 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.    

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs Vatten AB har genom sitt driftsbolag Västvatten AB upptäckt att ett område i 
Kungshamn är anslutit till sitt VA-nät, men att det ej är bildat verksamhetsområde för detta 
område.  
 
Detaljplan för området vann laga kraft 2009-11-09 och exploatören Sotenäsbostäder anlade 
VA-ledningar 2012/2013 samt överlämnade ledningar till Sotenäs kommun. 
Sotenäsbostäder erlade också anslutningsavgifter för respektive fastighet. För god ordnings 
skull föreslås nu formellt beslut om verksamhetsområde fattas  
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Verksamhetsområde krävs för att berörda fastigheter ska bli avgiftsskyldiga enligt lagen 
om allmänna vattentjänster. 

Regelverk  

Lagen om allmänna vattentjänster. (2006:412) 

Organisation och personal  

Ärendet hanteras i befintlig organisation 

Hållbar utveckling 

Allmänt vatten och avlopp tillgodoser hållbar utveckling. I detta fall är åtgärderna redan 
genomförda.  
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: 
Bäckevik 21:1 
Gravarne 3:112 
Gravarne 3:119-3:124   

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Karta över verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Utdrag från Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB 2021-06-03 

Beslutet skickas till 
Sotenäs Vatten AB 
 
 
 
 

  
Johan Fransson Fredrik Torstensson 
Mark och exploateringsingenjör Drift- och projektchef 

 
 



 1 (1) 
 

 Datum: 2021-05-17 
Dnr: 2021/112 

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Bilaga 1  
 
Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde för Tullstigen, 
Sotenäs kommun 

 
 
Följande åtta fastigheter föreslås ingå i verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 
 

Fastighet Tjänst 
Bäckevik 21:1 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:112 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:119 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:120 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:121 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:122 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:123 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:124 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

 

 

 



 1 (1) 
 

 
Datum: 2021-05-17 

Dnr: 2021/112 
 

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Bilaga 2 
 

karta över föreslaget verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet 
och dagvatten gata (området grönmarkerat) 
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KS § 199   Dnr 2021/000251 

Tillgänglighetsstrategi  

Sammanfattning 

I ärendet behandlas förslag till tillgänglighetsstrategi. Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs 
kommuns policy för tillgänglighet samt det arbete som kommunen gör på området. 
Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för ytterligare mål och aktiviteter i nämndernas 
verksamhetsplanering inom raden för kommunens styr- och ledningsmodell. I styr- och 
ledningsmodellen sätts nämndspecifika mål, nyckeltal och aktiviteter i syfte att säkerställa att denna 
strategi genomförs.  
 
Strategin visar på den ambition kommunen har som syftar till att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i samhällets alla former.  
I tillgänglighetsstrategin föreslås Kommunfullmäktige fastslå vilka värderingar och grunder som 
ska styra kommunens arbete liksom beslut i enskilda ärenden 
 
Förslaget till tillgänglighetstrategin har varit på remiss till samtliga nämnder. Yttrandena har 
inkommit och tillgänglighetsstrategin är omarbetad efter förslag från nämnderna.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen fick den 2020-09-15 §54 i uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott att ta fram 
en övergripande tillgänglighetsstrategi.  Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutade 2021-05-15 § 
24 att remittera tillgänglighetsstrategin till utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, 
byggnadsnämnden och miljönämnden samt tillgänglighetsrådet.  
 
Nämnderna arbetar med tillgänglighet externt och internt. Däremot saknar kommunen fastställda 
grundprinciper för tillgänglighet.  
 
Tillgänglighetsstrategin syftar till att säkerställa en socialt, ekonomiskt, miljömässigt hållbar 
tillgänglighet. Med detta menas att Sotenäs kommun bedriver en ändamålsenlig attraktiv, sund och 
säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv 
hantering och styrning av ärenden hos nämnderna. 
  
Förslaget till tillgänglighetstrategi har nu varit på remiss till samtliga nämnder. Ingen av nämnderna 
har något att invända emot förslaget, men har förslagit olika tillägg i strategin. 
 
Utbildningsnämnden anger att tillgänglighetsstrategin ger en viljeinriktning utan att fastna i detaljer. 
Det går att följa ambitionen att säkerställa en hållbar tillgänglighet i strategin. Den tar upp 
väsentliga saker som rör Utbildningsnämndens verksamheter och den kommer därmed att vara 
naturlig att följa. Det konstateras att tillgänglighetsstrategin följer de styrdokument som är gällande 
för förskolan och skolan samt att den också tar hänsyn till Sotenäs kommuns ambition att bli en 
attraktiv skolkommun. Tillgänglighetsstrategin har även tagit fasta på betydelsen av tillgänglighet  
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Forts. KS § 199  

för alla vid kultur- och fritidsevenemang. Utbildningschefen har kommenterat att strategin behöver 
ta hänsyn till fritidsfrågor också, och därmed har ett avsnitt om detta lagts till. 
 
Byggnadsnämnden avstår från att besvara remissen då nämnden är en tillsynsmyndighet över 
tillgänglighetskraven. Det antecknas dock att Byggnadsnämnden just i sin roll som 
tillsynsmyndighet bidrar till kommunens tillgänglighetsarbete. Nämnden har också ansvaret för 
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Miljönämnden ställer sig bakom förslaget till tillgänglighetsstrategi. Miljönämnden välkomnar ett 
strukturerat arbete om tillgängligheten i samhället. Miljönämndens verksamhet berör i normalfallet 
inte den fysiska tillgängligheten i samhället. Strategin borde rimligtvis även gälla det digitala 
rummet och där har miljönämnden mer arbeta att göra till exempel hemsida, e-tjänster. Ett avsnitt 
om kommunens kommunikation har därmed tillförts i strategin. 
 
Omsorgsnämnden yttrande handlar om att de önskar ett avsnitt om deras verksamhet. Det har lagts 
till i tillgänglighetsstrategin. 
 
Tillgänglighetsrådet har yttrat sig och är utan anmärkning eller synpunkter i remisstadiet.   
 
Det finns en handlingsplan kopplad till tillgänglighetsstrategin som bifogas förslaget som en 
information. 

Beslutsunderlag 

Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 2021-10-25 
Handlingsplan för genomförande av tillgänglighetsstrategi 2021-10-25 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-25 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 72 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner tillgänglighetsstrategins handlingsplan för 2022, daterad 2021-10-25.    

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige antar Tillgänglighetsstrategi för Sotenäs kommun, daterad 2021-10-25. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
Utredare  
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KSTU § 72  Dnr 2021/251 

 
Tillgänglighetsstrategi  

Sammanfattning 

I ärendet behandlas förslag till tillgänglighetsstrategi. 
 
Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs kommuns policy för tillgänglighet samt det arbete som 
kommunen gör på området. Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för ytterligare mål och 
aktiviteter i nämndernas verksamhetsplanering inom raden för kommunens styr- och 
ledningsmodell. I styr- och ledningsmodellen sätts nämndspecifika mål, nyckeltal och aktiviteter i 
syfte att säkerställa att denna strategi genomförs.  
 
Strategin visar på den ambition kommunen har som syftar till att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i samhällets alla former.  
I tillgänglighetsstrategin föreslås Kommunfullmäktige fastslå vilka värderingar och grunder som 
ska styra kommunens arbete liksom beslut i enskilda ärenden 
 
Förslaget till tillgänglighetstrategin har varit på remiss till samtliga nämnder. Yttrandena har 
inkommit och tillgänglighetsstrategin är omarbetad efter förslag från nämnderna.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen fick den 2020-09-15 §54 i uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott att ta fram 
en övergripande tillgänglighetsstrategi.  Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutade 2021-05-15 § 
24 att remittera tillgänglighetsstrategin till utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, 
byggnadsnämnden och miljönämnden samt tillgänglighetsrådet.  
 
Nämnderna arbetar med tillgänglighet externt och internt. Däremot saknar kommunen fastställda 
grundprinciper för tillgänglighet.  
 
Tillgänglighetsstrategin syftar till att säkerställa en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar 
tillgänglighet. Med detta menas att Sotenäs kommun bedriver en ändamålsenlig attraktiv, sund och 
säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv 
hantering och styrning av ärenden hos nämnderna. 
  
Förslaget till tillgänglighetstrategi har nu varit på remiss till samtliga nämnder. Ingen av nämnderna 
har något att invända emot förslaget, men har förslagit olika tillägg i strategin som är markerade 
med röd text i strategin.  
 
Utbildningsnämnden anger att tillgänglighetsstrategin ger en viljeinriktning utan att fastna i detaljer. 
Det går att följa ambitionen att säkerställa en hållbar tillgänglighet i strategin. Den tar upp 
väsentliga saker som rör Utbildningsnämndens verksamheter och den kommer därmed att vara 
naturlig att följa. Det konstateras att tillgänglighetsstrategin följer de styrdokument som är gällande 
för förskolan och skolan samt att den också tar hänsyn till Sotenäs kommuns ambition att bli en 
attraktiv skolkommun. Tillgänglighetsstrategin har även tagit fasta på betydelsen av tillgänglighet 
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för alla vid kultur- och fritidsevenemang. Utbildningschefen har kommenterat att strategin behöver 
ta hänsyn till fritidsfrågor också, och därmed har ett avsnitt om detta lagts till. 
 
Byggnadsnämnden avstår från att besvara remissen då nämnden är en tillsynsmyndighet över 
tillgänglighetskraven. Det antecknas dock att Byggnadsnämnden just i sin roll som 
tillsynsmyndighet bidrar till kommunens tillgänglighetsarbete. Nämnden har också ansvaret för 
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Miljönämnden ställer sig bakom förslaget till tillgänglighetsstrategi. Miljönämnden välkomnar ett 
strukturerat arbete om tillgängligheten i samhället. Miljönämndens verksamhet berör i normalfallet 
inte den fysiska tillgängligheten i samhället. Strategin borde rimligtvis även gälla det digitala 
rummet och där har miljönämnden mer arbeta att göra till exempel hemsida, e-tjänster. Ett avsnitt 
om kommunens kommunikation har därmed tillförts i strategin. 
 
Omsorgsnämnden yttrande handlar om att de önskar ett avsnitt om deras verksamhet. Det har lagts 
till i tillgänglighetsstrategin. 
 
Tillgänglighetsrådet har yttrat sig och är utan anmärkning eller synpunkter i remisstadiet.   
 
Det finns en handlingsplan kopplad till tillgänglighetsstrategin som bifogas förslaget som en 
information. 

Beslutsunderlag 

Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 2021-10-25 
Handlingsplan för genomförande av tillgänglighetsstrategi 2021-10-25 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar tillgänglighetsstrategi för Sotenäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen i handlingsplanen.   

Skickas till 

Tillgänglighetsrådet  
Alla nämnder 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-25 KA 2021/000251 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jennie Antonsson, jennie.antonsson@sotenas.se 
Kvalitetsutvecklare 
 

Tillgänglighetstrategi 

Sammanfattning 
I ärendet behandlas förslag till tillgänglighetsstrategi. 
 
Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs kommuns policy för tillgänglighet samt det 
arbete som kommunen gör på området. Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för 
ytterligare mål och aktiviteter i nämndernas verksamhetsplanering inom raden för 
kommunens styr- och ledningsmodell. I styr- och ledningsmodellen sätts nämndspecifika 
mål, nyckeltal och aktiviteter i syfte att säkerställa att denna strategi genomförs.  
 
Strategin visar på den ambition kommunen har som syftar till att säkerställa att personer 
med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i samhällets alla former.  
I tillgänglighetsstrategin föreslås Kommunfullmäktige fastslå vilka värderingar och 
grunder som ska styra kommunens arbete liksom beslut i enskilda ärenden 
 
Förslaget till tillgänglighetstrategin har varit på remiss till samtliga nämnder. Yttrandena 
har inkommit och tillgänglighetsstrategin är omarbetad efter förslag från nämnderna.  
   

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen fick den 2020-09-15 §54 i uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott att 
ta fram en övergripande tillgänglighetsstrategi.  Kommunstyrelsen tekniska utskott 
beslutade 2021-05-15 § 24 att remittera tillgänglighetsstrategin till utbildningsnämnden, 
omsorgsnämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden samt tillgänglighetsrådet.  
 
Nämnderna arbetar med tillgänglighet externt och internt. Däremot saknar kommunen 
fastställda grundprinciper för tillgänglighet.  
 
Tillgänglighetsstrategin syftar till att säkerställa en ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
hållbar tillgänglighet. Med detta menas att Sotenäs kommun bedriver en ändamålsenlig 
attraktiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos 
kommunens verksamheter, en effektiv hantering och styrning av ärenden hos nämnderna. 
  
Förslaget till tillgänglighetstrategi har nu varit på remiss till samtliga nämnder. Ingen av 
nämnderna har något att invända emot förslaget, men har förslagit olika tillägg i strategin 
som är markerade med röd text i strategin.  
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Utbildningsnämnden anger att tillgänglighetsstrategin ger en viljeinriktning utan att fastna i 
detaljer. Det går att följa ambitionen att säkerställa en hållbar tillgänglighet i strategin. Den 
tar upp väsentliga saker som rör Utbildningsnämndens verksamheter och den kommer 
därmed att vara naturlig att följa. Det konstateras att tillgänglighetsstrategin följer de 
styrdokument som är gällande för förskolan och skolan samt att den också tar hänsyn till 
Sotenäs kommuns ambition att bli en attraktiv skolkommun. Tillgänglighetsstrategin har 
även tagit fasta på betydelsen av tillgänglighet för alla vid kultur- och fritidsevenemang. 
Utbildningschefen har kommenterat att strategin behöver ta hänsyn till fritidsfrågor också, 
och därmed har ett avsnitt om detta lagts till. 
 
Byggnadsnämnden avstår från att besvara remissen då nämnden är en tillsynsmyndighet 
över tillgänglighetskraven. Det antecknas dock att Byggnadsnämnden just i sin roll som 
tillsynsmyndighet bidrar till kommunens tillgänglighetsarbete. Nämnden har också 
ansvaret för ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Miljönämnden ställer sig bakom förslaget till tillgänglighetsstrategi. Miljönämnden 
välkomnar ett strukturerat arbete om tillgängligheten i samhället. Miljönämndens 
verksamhet berör i normalfallet inte den fysiska tillgängligheten i samhället. Strategin 
borde rimligtvis även gälla det digitala rummet och där har miljönämnden mer arbeta att 
göra till exempel hemsida, e-tjänster. Ett avsnitt om kommunens kommunikation har 
därmed tillförts i strategin. 
 
Omsorgsnämnden yttrande handlar om att de önskar ett avsnitt om deras verksamhet. Det 
har lagts till i tillgänglighetsstrategin. 
 
Tillgänglighetsrådet har yttrat sig och är utan anmärkning eller synpunkter i remisstadiet.   
 
Det finns en handlingsplan kopplad till tillgänglighetsstrategin som bifogas förslaget som 
en information. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Tillämpning av strategin hanteras inom ramen för befintlig budget och organisation. Skulle 
genomförandet förutsätta särskilda insatser återkommer förvaltningen med förslag i det 
enskilda fallet   

Regelverk  

Strategin innebär inte någon förändring av nämndernas reglementen eller gällande 
delegationsordningar. Det ska däremot fungera som ett styrdokument för 
tillgänglighetsarbetet i kommunen. Konkreta mål för genomförandet av 
tillgänglighetsstrategin görs inom ramen för kommunens styr- och ledningsmodell där 
nämnderna sätter mål och nyckeltal utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
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Barnperspektiv, medborgarperspektiv, jämställdhetsperspektiv 

Strategin visar på den ambition kommunen har som syftar till att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i samhällets alla former oavsett 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionalitet, 
sexuell läggning och klass. 

Hållbar utveckling 

En tillgänglighetsstrategi är viktig ur ett folkhälsoperspektiv då den fastslår värderingar 
och grunder för kommunens arbete med tillgänglighet för funktionshindrade. På detta sätt 
banar den väg för hälsa och välbefinnande för funktionshindrade.  
 
Tillgänglighetsstrategin är därmed kopplad till Hållbarhetsstrategin och berör dess 
prioriterade området ”Hälsa och välbefinnande”. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar tillgänglighetsstrategi för Sotenäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen i handlingsplanen.   

Beslutsunderlag 
Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 2021-10-25 
Handlingsplan för genomförande av tillgänglighetsstrategi 2021-10-25 

Beslutet skickas till 
Tillgänglighetsrådet  
Alla nämnder 
Kommunstyrelsen 
 

  
Jennie Antonsson Eveline Karlsson 
Kvalitetsutvecklare Samhällsbyggnadschef 
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Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 
 
Syfte 
Detta dokument syftar till att säkerställa hållbar tillgänglighet i Sotenäs kommun.  
 
Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs kommuns policy för tillgänglighet samt det 
arbete som kommunen gör på området. Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för 
ytterligare mål och aktiviteter i nämndernas verksamhetsplanering inom raden för 
kommunens styr- och ledningsmodell. I styr- och ledningsmodellen sätts 
nämndspecifika mål, nyckeltal och aktiviteter i syfte att säkerställa att denna strategi 
genomförs. Till strategin fogas ett förslag till handlingsplan för kommunstyrelse och 
nämnder. 
  
Policy för tillgänglighet i Sotenäs kommun 
God tillgänglighet i samhället ger både stimulans och samhörighet. Ordet tillgänglighet 
är en både verbal och fysisk rättighet som syftar till att göra samhället öppet och nåbart 
för alla oavsett funktionshinder. FN har fastställt ett bärande fundament för 
tillgänglighet och rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättning, vilket 
innebär att svenska staten ansvarar 
för att konventionen efterlevs 
nationellt, regionalt och lokalt.  
 
 För Sotenäs kommun är 

tillgängligheten i samhället 
en grundpelare för att skapa 
gemenskap och tillhörighet 
utan att exkludera någon. 
Det är en viktig del av 
kommunens arbete med social hållbarhet.  Ambitionen för kommunen är att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i 
samhällets alla former.  

 Sotenäs kommun ska ständigt verka för att tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning kontinuerligt förbättras och 
eventuella brister åtgärdas.  
 

I triangeln listas tre olika miljöer av tillgänglighet. En tillgänglig miljö på 
anständighetsnivå följer de regelverk som finns, t.ex. i plan- och bygglagen. En 
anpassad miljö är utformad så att den är tillgänglig för alla oavsett funktionshinder. I en 
speciell miljö som utgör en liten del av miljöerna har åtgärder gjorts enligt en 
kompromissnivå vilket innebär att miljön är tillgänglig för personer med ett visst 
funktionshinder.  
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 Sotenäs kommun ska verka för att ha en anpassad miljö, tillgänglig för alla 
oavsett funktionshinder.  

 
Kommunens tillgänglighetsarbete 
 
Tillgänglighetsråd och Tillgänglighetsansvarig  
I Sotenäs kommun finns ett tillgänglighetsråd med representanter för kommunstyrelsen 
och nämnder. I rådet ingår också representanter från kommunens ideella föreningar som 
tillvaratar tillgänglighetsintressen.  
 
Inom kommunen finns det också en utpekad person som är ansvarig för 
tillgänglighetsfrågor.  
 
Översiktsplanen och annan fysisk planering av mark och vatten 
Översiktsplanen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att formulera mål och 
ställningstaganden för tillgänglighet och delaktighet.  

Sotenäs kommun redovisar sina ställningstaganden kring tillgänglighet i 
översiktsplanen vilket gör att tillgänglighetsaspekten får genomslag i hela 
planeringskedjan, från översiktsplan, till detaljplan, bygglov och slutbesked. För att 
ytterligare säkerställa detta är Tillgänglighetsrådet en remissinstans i 
översiksplanearbetet och har möjlighet att lämna synpunkter vid annan fysisk planering, 
inte minst vid ombyggnad av särskilda boenden.  

Om, ny och tillbyggnader 
Sotenäs kommun skapar bostäder och bostadsområden som visar på god tillgänglighet 
utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Vid ny- till- 
och ombyggnad ställs krav på ansökningar/anmälningar så att byggnaderna ska vara 
lämpliga för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialpåverkan samt vara 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga. 
Kommunen utvecklas och tydliggör också arbetsmetoder och riktlinjer för att skapa god 
tillgänglighet.  
 
Arbetsmiljö i kommunens lokaler och utemiljöer 
Kommunfullmäktige har avsatt investeringsmedel för att anpassa lokaler och andra 
miljöer efter aktuella behov. När behov av åtgärder uppstår tar ansvarig chef till 
exempel inom utbildningsförvaltningen kontakt med fastighetsenheten för 
genomförande av åtgärder.  
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Västra Götalandsregionens Tillgänglighetsdatabas  
Sotenäs kommun arbetar för att främja ökad tillgänglighet till både inom- och 
utomhusmiljöer. Kommunen använder sig av Västra Götalandsregionens 
Tillgänglighetsdatabas som syftar till att förbereda funktionshindrade med 
merinformation om vilken miljö de kan vänta sig inför ett besök på exempelvis 
Biblioteket. 
 
Kommunen är ansluten till tillgänglighetsdatabasen och kommunstyrelsen bedriver ett 
inventeringsprojekt för att underlätta besök för funktionsnedsatta vid kommunens 
verksamheter samt vid allmänna platser. Ett arbete för att även få med företagare i 
kommunen är under utveckling. I och med detta arbete kommer databasen att ge en mer 
tillfredsställande information för funktionshindrade av vad som finns att göra inom 
kommunen.  
 
Arbetsmarknad 
Sotenäs kommun har samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet för att skapa 
arbete för personer med funktionsnedsättning. Skolan, socialtjänsten, 
arbetsförmedlingen och Försäkringskassans befintliga nätverksarbete ska fortsätta och 
utvecklas för att i ett tidigt skede hitta arbetstillfällen för ungdomar med 
funktionsnedsättning.  
 
Omsorg 
Omsorgens verksamheter ska vara utformade på ett sätt som främjar att alla kan ta del 
av aktiviteter och miljöer. Kontinuerlig fortbildning kring ämnen som likvärdig och 
tillgänglig miljö, genus, jämlikhet, kommunikation och arbetssätt ska ligga som grund 
för det gemensamma utvecklingsarbetet för ökad fysisk och social tillgänglighet inom 
förvaltningen. 
 
Brukarråd inom verksamheterna ska tjäna till att uppmärksamma utvecklingsområden i 
detta. Att ta sig till aktiviteter och lokaler måste till delar möjliggöras av transporter som 
kommunen ombesörjer. 
 
Kultur och fritid 
Sotenäs kommun har en utpräglad kultur kring sommaraktiviteter och turism. Miljön 
och evenemang intresserar många besökare per år och det är angeläget att såväl fasta 
som tillfälliga evenemangsplatser är tillgängliga för alla.  
 
Kommunen utgår i sitt arbete från ”Arrangemangsguiden” där en rad 
tillgänglighetsaspekter listas. Genom att ställa krav på arrangörerna och evenemangens 
tillgänglighet visar kommunen på sina ställningstaganden för en ökad tillgänglighet i 
kommunen.  
 
Kommunen begär därför bland annat att arrangörerna säkerställer att det finns ett antal 
platser för funktionshindrade för varje evenemang. Varje evenemang är unikt varför 
villkor bestäms inför varje evenemang.  
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Kommunens förenings- och idrottsanläggningar är tillgänglighetsanpassade och för de 
föreningsdrivna anläggningarna som har behov av tillgänglighetsanpassa lokalerna finns 
möjligheter för föreningarna att söka anläggningsstöd.  
 
Utbildning 
Skolan är skyldig att skapa en likvärdig och tillgänglig undervisning för alla barn och 
elever.   
 
I undervisningen betyder det att förskolan och skolan möter barn och elever med 
tillitsfull, strukturerad och tillgänglig undervisning med generella stöd som underlättar 
lärandet. Lektionsstruktur och strukturen på dagen ska vara känd för alla och innehålla 
variation i undervisningen, tid för reflektion och pauser. Tillgången till och personalens 
kännedom om olika läroverktyg som möjliggör anpassad undervisning utifrån barn och 
elevers olikheter och behov ska öka. Förskolan och skolan ska genom kontinuerligt 
utvecklingsarbete se till att personalen har hög tilltro till alla barn och elevers 
kunskapsutveckling och sociala förmåga. Övergångar mellan skolor och stadier ska utgå 
från de gemensamt framtagna rutinerna. 
 
Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och främjande samt följa 
gemensamma elevhälsodokument. Riktade insatser runt enskild elev ska utgå från 
identifierade behov och formulerade frågeställningar och arbetet ska följa den framtagna 
arbetsgången. Skolnärvaro är en viktig skyddsfaktor och arbetet med att främja 
skolnärvaro ska prioriteras.  

Kontinuerlig fortbildning kring ämnen som likvärdig och tillgänglig läromiljö, genus, 
jämlikhet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska ligga som grund för det 
gemensamma utvecklingsarbetet för ökad tillgänglighet inom förvaltningen. 
 
Upphandlingar  
I alla större upphandlingar finns möjligheter till anpassning. När produkter, miljöer, 
program och tjänster upphandlas ska de kunna användas av alla i största möjliga 
utsträckning, utan behov av anpassning och specialutformning. 
 
I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns tillgänglighet med som ett tekniskt 
lagkrav och upphandlingen ligger på den verksamhet som ska nyttja avtalet. Det är i 
kommunens styr och ledningsmodell såsom agenda 2030, kommunfullmäktiges mål, 
nämndens mål, budget, arbetsmiljö med mera som ska realiseras i enskilda avtal. 
Kommunen arbetar med tillgänglighet i upphandling genom att ha verksamhetsmål som 
främjar tillgänglighet.  
 
Kommunens upphandlare deltar i seminarier från upphandlingsmyndigheten gällande 
tillgänglighet för alla och verkar för ett socialt hållbart samhälle.  
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Kommunikation 
Sotenäs kommun arbetar för att tillgängligheten i kommunens kommunikation ska stå i 
fokus och vara anpassad för personer med funktionshinder.  
 
Kommunen fick en ny hemsida våren 2017 som var upphandlad med kravet att den 
skulle uppfylla tillgänglighetskriterierna som finns i riktlinjerna för tillgängligt 
webbinnehåll.  
 

Webbredaktörerna har genomgått en utbildning i klarspråk för att underlätta för 
mottagaren att tillgodogöra sig hemsidans innehåll. Hemsidan har även så kallad ”alt-
texter” vid de flesta bilderna. En alt-text beskriver bildens innehåll och dess kontext, 
och ska vara en fullgod ersättning för bilden. 
  
På hemsidan finns möjlighet att genom Google Translate få innehållet översatt till olika 
språk. Under våren 2021 placerades en knapp till Tillgänglighetsdatabasen på 
hemsidans förstasida. 
 
Alla filmer som produceras på kommunikationsavdelningen och läggs ut på hemsida 
och sociala medier textas för högre tillgänglighet.  
 
Alla kommunfullmäktigemöten webbsänds så att man som invånare kan delta i besluten 
även om man inte har möjlighet att vara fysiskt på plats. Det är möjligt att delta i både 
realtid och i efterhand då sändningarna lagras på hemsidan. 
 
 
 



 
 

Datum: 2021-11-30 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se 

 
Handlingsplan för genomförande av tillgänglighetsstrategin 2022, Sotenäs kommun 

 
 

Kommunfullmäktiges mål/ 
nämndernas styrande 
verksamhetsmål 
 
 

Aktivitet i förvaltningens 
handlingsplan 

Uppföljning Ansvarig för 
aktivitet:  

Slutdatum för 
aktivitet:  

Kommun-
styrelsen 

     

Befintlig aktivitet 13. KF Sotenäs ska främja 
hållbar utveckling ur ett 
socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Inventering registreras löpande in i 
Tillgänglighetsdatabasen. Projektet 
utvecklas succesivt och även 
service till företagare ingår i 
projektet.  

Uppföljning sker löpande längs projektets 
gång via verksamhetsmöten med projektledare 
och inventerare. Återkoppling sker till 
kommunstyrelsen vid tertialrapporter och till 
tillgänglighetsrådet löpande via 
tillgänglighetsansvarige.  

Drift- och projektchef 2022-12-31 
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Ny aktivitet  Kommunstyrelsen ska anta 
arrangemangsguiden som ett 
styrande dokument för att på så sätt 
få vägledning vid evenemang i 
kommunen.  

Återrapport till kommunstyrelsen och 
tillgänglighetsrådet genom förslag till beslut.  

Samhällsbyggnadschef 2022-12-31 

Befintlig aktivitet  Anpassa lokaler utifrån de 
investeringsmedel som tilldelats 
utifrån behov i kommunens 
verksamheter 

När behov uppstår ska detta åtgärdas inom två 
veckor 

Drift- och projektchef 2022-12-31 
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Ny aktivitet  Att utöka antal 
tillgänglighetsanpassade 
naturområden (som är välbesökta).  

Årsbokslut Drift- och projektchef 2023-12-31 

Ny aktivitet  Kommunstyrelsen arbetar för att ta 
fram lättläst information på 
Kommunens hemsida utifrån de 
behov som finns.  

 Kommunikatör 2022-12-31 

Ny aktivitet  Tillgänglighetsrådet skapar två 
tillfällen per år i juni och december 
för att lyfta vad som är viktigt för 
personer med funktionsnedsättning 

Uppföljning sker tillsammans med 
tillgänglighetsrådet och en utvärdering av 
arbetet sker tillsammans med 
tillgänglighetsrådet. 

Ordförande 
Tillgänglighetsrådet 

2022-12-31 

Ny aktivitet 9. KF Sotenäs ska uppfattas 
som en attraktiv kultur- och 
fritidskommun 

Vandringslederna tas med i 
tillgänglighetsdatabasen och även 
en länk till denna finns att finna på 
vandringskartan. 

Uppföljning sker löpande längs projektets 
gång via verksamhetsmöten med projektledare 
och inventerare. Återkoppling sker till 
kommunstyrelsen vid tertialsrapporter och till 
tillgänglighetsrådet löpande via 
tillgänglighetsansvarige. 

Drift- och projektchef 2022-12-31 

      
Byggnads-
nämnden 

     

Befintlig aktivitet 13. KF Sotenäs ska främja 
hållbar utveckling ur ett 
socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Byggnadsnämnden arbetar för en 
ökad tillgänglighet då nämnden 
granskar bygglov utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Krav på 
tillgänglighet ställs på 
ansökningar/anmälningar vid 
ny/ombyggnation. 

Tertialrapport Plan- och byggchef 2022-12-31 

      
Miljönämnden 13. KF Sotenäs ska främja 

hållbar utveckling ur ett 
socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 
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Utbildnings-
nämnden 

     

Ny aktivitet  Kontinuerligt arbeta kring likvärdig 
och tillgänglig lärmiljö utifrån ökad 
kunskap om att kritiskt granska och 
analysera resultat. 

Tertialrapport Utbildningschef 2022-12-31 

Ny aktivitet  Arbeta för ökad likvärdighet för 
alla barn/elever genom fokus på 
tillgänglig pedagogik och ledarskap 
i klassrummet. 

Tertialrapport Utbildningschef 2022-12-31 

Ny aktivitet  Öka tillgången till och personalens 
kännedom om olika läroverktyg 
som möjliggör anpassad 
undervisning utifrån barn och 
elevers olikheter och behov. 

Tertialrapport Utbildningschef 2022-12-31 

Tillägg på befintlig 
aktivitet 

 Insatser för att främja psykisk 
hälsa- och motverka utanförskap på 
grund av funktionshinder. 

Tertialrapport Utbildningschef 2022-12-31 

      
Omsorgs-
nämnden 

     

Befintlig aktivitet 13. KF Sotenäs ska främja 
hållbar utveckling ur ett 
socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Förebyggande arbete funktionsstöd; 
ta fram verktyg för 
medborgardelaktighet. 

Tertialrapport Omsorgschef 2022-12-31 

Ny aktivitet  Personal ska få tillgång till stöd, 
information och utbildning för att 
motverka våld och tvång 

Tertialrapport Omsorgschef 2022-12-31 
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KS § 171 Dnr 2021/000352 

Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. Den följer 
gällande lagstiftning, de nationella riktlinjerna som Livsmedelverket har tagit fram gällande bra 
måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt de nationella rekommendationerna som finns 
gällande specialkost och anpassad kost. 
 
Policyn syftar till att minimera matsvinn samt att eftersträva att öka andelen ekologiska och 
närproducerade livsmedel samt att minska miljöpåverkan genom att arbeta för att avfall källsorteras 
och minska koldioxidutsläpp. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som ska styra 
arbetet inom kommunens verksamheter. 
 
Kostpolicyn har varit på remiss till Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Hållbarhetsrådet 
som ställer sig bakom förslaget till ny kostpolicy. 

Bakgrund 

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och 
kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan och välbefinnandet i alla åldrar. 
Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro samt främja en hållbar 
utveckling. Måltidsupplevelsen påverkas till stor del av individuella förväntningar varför 
matgästens möjlighet till dialog, inflytande och påverkan kring måltiden är viktig. 

Beslutsunderlag 

Måltidschefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Omsorgsnämndens protokoll 2021-08-26 § 82 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-09-16 § 65 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-10-06 
Hållbarhetsrådets protokollsutdrag 2021-10-26 § 38 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 74 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar föreslagen kostpolicy för Sotenäs kommun. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 74  Dnr 2021/352 

 
Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. Den följer 
gällande lagstiftning, de nationella riktlinjerna som Livsmedelverket har tagit fram gällande bra 
måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt de nationella rekommendationerna som finns 
gällande specialkost och anpassad kost. 
 
Policyn syftar till att minimera matsvinn samt att eftersträva att öka andelen ekologiska och 
närproducerade livsmedel samt att minska miljöpåverkan genom att arbeta för att avfall källsorteras 
och minska koldioxidutsläpp. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som ska styra 
arbetet inom kommunens verksamheter. 

Beskrivning av ärendet 

Kostpolicyn har varit på remiss till Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Hållbarhetsrådet 
som ställer sig förslaget till ny kostpolicy. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som ska styra 
arbetet inom kommunens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Måltidschefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagen kostpolicy för Sotenäs kommun. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Måltidschef  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-26 KS 2021/000352 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Hanna Brodén 
Måltidschef 

 

Kostpolicy  

Sammanfattning 
Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. Den 
följer gällande lagstiftning, de nationella riktlinjerna som Livsmedelverket har tagit 
fram gällande bra måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt de nationella 
rekommendationerna som finns gällande specialkost och anpassad kost. 
 
Policyn syftar till att minimera matsvinn samt att eftersträva att öka andelen ekologiska 
och närproducerade livsmedel samt att minska miljöpåverkan genom att arbeta för att 
avfall källsorteras och minska koldioxidutsläpp. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som 
ska styra arbetet inom kommunens verksamheter. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kostpolicyn har varit på remiss till Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och 
Hållbarhetsrådet som ställer sig förslaget till ny kostpolicy. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som 
ska styra arbetet inom kommunens verksamheter. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt ombyggnad för 
källsortering kan innebära en ökad kostnad. Måltidsenhetens verksamhet är till 100 % 
finansierad av Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden via portionspriset. Den 
största kostnaden är fasta kostnader i form av personal, lokaler och utrustning men även 
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av rörliga kostnader, exempelvis livsmedelskostnader. Ökade omkostnader på 
måltidsenheten kan medföra ökade måltidspriser. 
 

Regelverk  

Kostpolicyn innebär inte någon förändring av nämndernas reglementen eller gällande 
delegationsordningar, utan ska fungera som ett styrdokument. Mål och nyckeltal samt 
aktiviteter för att nå målen fastställs i kommunens mål- och resursplan utifrån 
kommunens styr- och ledningsmodell. Kommunens styrmodell innebär alltså att 
konkreta mål för måltidsverksamheten och nyckeltal kring t.ex. ekologiskt, 
närproducerat och matsvinn sätts av nämnderna i samband med budgetarbetet som utgår 
från kommunens vision, kommunfullmäktiges målformuleringar och denna policy. 
 
Gällande livsmedelslagstiftning, upphandlingsregler, Livsmedelsverkets 
rekommendationer samt rekommendationer för specialkost och anpassad kost. 
 

Organisation och personal 

Alla kommunala verksamheter och verksamheter som, på uppdrag eller genom avtal 
med kommunen, bedriver tillagning och/eller försäljning av livsmedel och 
caféverksamhet, ska ha policyn som ett vägledande dokument.  
 

Barnperspektiv 

Genom att följa Livsmedelsverkets riktlinjer om bra måltider i förskola och skola samt 
de nationella rekommendationerna för specialkost och anpassad kost ges det möjlighet 
för jämlik hälsa och hållbar utveckling för alla barn. 
 

Medborgarperspektiv 

Genom att följa Livsmedelsverkets riktlinjer om bra måltider för äldre ges det möjlighet 
för jämlik hälsa och hållbar utveckling för alla äldre medborgare med behov av 
kommunens insatser. 
 

Jämställdhetsperspektiv 

Jämlik hälsa och hållbar utveckling är en rättighet för alla. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar föreslagen kostpolicy för Sotenäs kommun. 
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Bilaga/Bilagor 
Kostpolicy 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Måltidschef  
 
 

  
Hanna Brodén Eveline Savik 
Måltidschef Samhällsbyggnadschef 
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Kostpolicy för Sotenäs kommun 
 
Inledning 

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser 
och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan och välbefinnandet i 
alla åldrar. Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro 
samt främja en hållbar utveckling. Måltidsupplevelsen påverkas till stor del av 
individuella förväntningar varför matgästens möjlighet till dialog, inflytande och 
påverkan kring måltiden är viktig.  
 
 

Bakgrund och syfte 

Kommunen har en gemensam måltidsenhet för barn, ungdomar och äldre där 
kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet. 
Kostpolicyn ska också användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten. 
För övriga berörda kommunala verksamheter och verksamheter som, på uppdrag eller 
genom avtal med kommunen, bedriver tillagning och/eller försäljning av livsmedel och 
caféverksamhet, ska policyn ses som ett vägledande dokument.  
 
 

Näring 

Måltiderna ska vara näringsriktiga, goda, omväxlande och anpassade efter matgästernas 
behov. Detta uppnås genom att verksamheten följer Livsmedelsverkets riktlinjer. Vidare 
ska sensoriska kvalitetsvärden som doft, smak, utseende, konsistens och näringsinnehåll 
tas till vara genom att måltiderna i möjligaste mån ska serveras nylagade. 
 
 
Kvalité 

Måltidsverksamheten och maten ska präglas av ett tydligt kvalitets- och servicetänkande 
i samarbete mellan Måltidsenheten och beställande verksamheter. Gällande lagstiftning 
och nationella riktlinjer ska följas. Detta gäller t.ex. Livsmedelsverkets riktlinjer för 
förskola, skola och äldreomsorg samt rekommendationer för specialkost och anpassad 
kost. All berörd personal ska ha rätt kompetens för det arbete som ska utföras. 
 
                                                                         
Måltidsmiljö 

Alla måltider ska serveras i en lugn och trevlig miljö där gästen är i fokus och får ha 
inflytande och känna delaktighet. Måltiden ska vara en upplevelse för syn-, smak-, och 
doftsinne. Måltiden ska präglas av matglädje, gott bemötande och gemenskap.  
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Hållbar utveckling och upphandling 

Kommunens måltider ska genomsyras av ett ansvarstagande för miljömässiga, 
demokratiska, ekonomiska och sociala aspekter. Upphandling och hantering av 
livsmedel ska stimulera miljöriktiga och etiska inköp. Kommunens måltidsverksamhet 
ska bidra till en hållbar utveckling och präglas av ett hälsofrämjande synsätt. 
 
Kommunen ska aktivt arbeta för att minimera matsvinn samt att eftersträva att öka 
andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Kommunen ska även eftersträva 
minskad miljöpåverkan genom att arbeta för att avfall källsorteras och koldioxidutsläpp 
minskar. 
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ON § 82   ON 2021/000063 

 
Omsorgsnämndens remissvar kring Kostpolicy för Sotenäs kommun  
 

Sammanfattning  

Kostenheten har lämnat möjlighet till nämnderna att inkomma med remissvar angående reviderad 
Kostpolicy  

Beskrivning av ärendet  

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och 
kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan och välbefinnandet i alla åldrar.  
 
Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro samt främja en hållbar 
utveckling. Måltidsupplevelsen påverkas till stor del av individuella förväntningar varför 
matgästens möjlighet till dialog, inflytande och påverkan kring måltiden är viktig.  
 
Kostenheten har lämnat möjlighet till nämnderna att inkomma med remissvar angående reviderad 
Kostpolicy.  
 
Omsorgsnämndens bedömning är att Kostpolicyn innefattar de viktiga aspekter som 
Omsorgsnämnden bevakar och att den på ett övergripande plan beskriver vikten av både kost och 
måltidsmiljö.  

Beslutsunderlag  

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-08-17 
Förslag Kostpolicy Sotenäs kommun 2021-01-28.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av Kostpolicyn utan att lämna synpunkter.  
 
Skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Måltidschef 
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UN § 65 Dnr 2021/000063  

Remiss - Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy efter ett 

beslut i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-05-18 § 23. 
 

Kommunen har en gemensam måltidsenhet för barn, ungdomar där kostpolicyn ska vara ett 
styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet. Kostpolicyn ska användas vid planering 
och uppföljning av måltidsverksamheten. För övriga berörda kommunala verksamheter och 

verksamheter som, på uppdrag eller genom avtal med kommunen, bedriver tillagning och/eller 
försäljning av livsmedel och caféverksamhet, ska policyn ses som ett vägledande dokument. 

 
Kostpolicyn innehåller redogörelse av näringsriktighet, kvalitets- och servicetänkande samt att 
måltider ska serveras i lugn och trevlig miljö. 

 

Hållbar utveckling 

Kostpolicyn innehåller dessutom rubriken Hållbar utveckling och upphandling som betyder att 

måltider ska genomsyras av ett ansvarstagande gentemot miljö, demokratiska och sociala aspekter. 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att Kostpolicyn innehåller väsentliga delar så som näring, 

kvalitet och måltidsmiljö.  
Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på föreslagen revidering av Kostpolicyn. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Remiss kostpolicy - Förvaltningschef 2021-09-07 
Protokoll KSTU § 23 2021-05-18 
Förslag Kostpolicy 2021-04-28 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av Kostpolicyn utan att lämna synpunkter. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kostchef för kännedom 
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§38  Dnr 2021/844 

Remissvar revidering av kostpolicy 
Emma Vånder presenterar förslag på remissvar till KSTU.  
 
Hållbarhetrådet har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy. Kostpolicyn ska 
vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla kommunala verksamheter där 
måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. 

Beslutsunderlag 

Revidering av kostpolicy 
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2021-10-01 
 

Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet beslutar att enhälligt ställa sig bakom förvaltningens förslag på remissvar. 

Skickas till 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kostchef 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
Eva Abrahamsson (M)     Hans-Joachim Isenheim 
Ordförande     Justerare 
 
 
Emma Vånder 
sekreterare 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-06 KA 2021/000844 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Emma Vånder, emma.vander@sotenas.se 
Folkhälsostrateg 
 

Remissvar Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Hållbarhetrådet har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy. 
Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. 

Beskrivning av ärendet 
Hållbarhetrådet har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy efter 
beslut i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-05-18 § 23   
 
Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. Den 
följer gällande lagstiftning, de nationella riktlinjerna som Livsmedelverket har tagit fram 
gällande bra måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt de nationella 
rekommendationerna som finns gällande specialkost och anpassad kost. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

En kostpolicy är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, då de offentliga måltiderna har en 
betydelsefull uppgift att främja en konsumtion som är bra för både hälsan och miljön. 
 
Genom att följa Livsmedelsverkets riktlinjer om bra måltider i förskola, skola och för äldre 
samt de nationella rekommendationerna för specialkost och anpassad kost ges det 
möjlighet för jämlik hälsa för alla invånare som tar del av den offentliga måltiden.  
 
Kostpolicyn är kopplad till Hållbarhetsstrategin och berör dess prioriterade områden 
”Hälsa och välbefinnande”, ”Hållbar konsumtion och produktion” samt ”Havet som 
utgångspunkt”. Policyn understryker att kommunen ska arbeta aktivt för att minimera 
matsvinn samt att eftersträva att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Hållbarhetsrådet beslutar att ställa sig bakom förvaltningens remissvar på Kostpolicyn för 
Sotenäs kommun.    
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Remissvar Kostpolicy för Sotenäs kommun 
Protokoll KSTU 2021-05-18 § 23 
Förslag Kostpolicy 2021-04-28 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kostchef  
 
 
 

  
Emma Vånder Per Svensson 
Folkhälsostrateg Chef Näringsliv och utveckling 
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Bilaga – Remissvar Kostpolicy för Sotenäs kommun 
Förvaltningen ser positivt på föreslagen Kostpolicy där näring, kvalitet, måltidsmiljö, 
hållbar utveckling och upphandling är viktiga faktorer i policyn.  
 
De offentliga måltiderna har en betydelsefull uppgift att både främja en konsumtion och 
kunskap om vilka livsmedel som är bra för både hälsan och miljön, vilket kan ge ökade 
förutsättningar för goda levnadsvanor. Offentliga måltider, särskilt i skolan har också en 
viktig kompensatorisk roll för att främja jämlikhet i hälsa.  
 
Att följa Livsmedelsverkets riktlinjer ger en god grund till policyn eftersom det är Sveriges 
expertmyndighet på livsmedelsområdet. Livsmedelsverkets arbete innefattar så väl ett 
jämställdhetsperspektiv som klimat- och miljöperspektiv. 
 
Kostpolicyn lyfter fram att inflytande och delaktighet är viktigt för att ge fler måltidsgäster 
chans att påverka måltidsupplevelsen och ge förutsättningar att kunna vara med och 
utveckla måltidsenheten. Det ses som viktigt att det finns en plan för hur 
delaktighetsarbetet ska gå till. 
 
Positivt att hela måltidsupplevelsen lyfts för att ge fler människor förutsättningar att få sina 
behov tillgodosedda. Det är inte bara fokus på vad som serveras, utan även hur.  
 
Det bör finnas en plan för att kostpolicyn ska uppdateras löpande, förslagsvis vid varje ny 
mandatperiod. För övrigt är det inga fler synpunkter på policyn.  
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KS § 172 Dnr 2021/000048 

Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) föreslår i en motion att en plan tas fram för som gör det möjligt att ha isbanor 
både i Kungshamn samt Hunnebostrand i framtiden. Planen skall tas fram med frivilliga och 
föreningar. 
 
I Hunnebostrand finns idag en iordningsställd rink som under gynnsamma förhållanden kan spolas 
på vintertid, denna spolning ombesörjs idag av personal från kommunen. Vid denna anläggning 
finns vattenpost i direkt anslutning till rinken. 
 
I Kungshamn kan grusplanen utanför Idrottshallen spolas för att få fram en isyta. Vatten tas idag 
från teknikrummet i idrottshallen och detta innebär en lång framdragning av slang och ett 
vattentryck som är i minsta laget. Under vintern 2021 spolades denna yta av frivilliga personer som 
lade ner ett enormt arbete för att få till en åkbar isyta.  
 
Arbetet med att ta fram en plan som motionen föreslår kan organiseras via Kultur och Fritid. 

Ekonomi 
I Kungshamn bör en ny vattenpost tas fram för att tillgodose möjligheten till vatten närmare 
grusplanen. Kostnad för abonnemang och vattenuttag från Västvatten måste finnas med i en 
framtida plan. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens protokoll 2021-10-19 § 71 
Kultur- och Fritidschefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Motion Isbanor i Sotenäs kommun 2021-02-12 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att en plan tas fram för isbanor. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 172 Dnr 2021/000048 

Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) föreslår i en motion att en plan tas fram för som gör det möjligt att ha isbanor 
både i Kungshamn samt Hunnebostrand i framtiden. Planen skall tas fram med frivilliga och 
föreningar. 
 
I Hunnebostrand finns idag en iordningsställd rink som under gynnsamma förhållanden kan spolas 
på vintertid, denna spolning ombesörjs idag av personal från kommunen. Vid denna anläggning 
finns vattenpost i direkt anslutning till rinken. 
 
I Kungshamn kan grusplanen utanför Idrottshallen spolas för att få fram en isyta. Vatten tas idag 
från teknikrummet i idrottshallen och detta innebär en lång framdragning av slang och ett 
vattentryck som är i minsta laget. Under vintern 2021 spolades denna yta av frivilliga personer som 
lade ner ett enormt arbete för att få till en åkbar isyta.  
 
Arbetet med att ta fram en plan som motionen föreslår kan organiseras via Kultur och Fritid. 

Ekonomi 
I Kungshamn bör en ny vattenpost tas fram för att tillgodose möjligheten till vatten närmare 
grusplanen. Kostnad för abonnemang och vattenuttag från Västvatten måste finnas med i en 
framtida plan. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens protokoll 2021-10-19 § 71 
Kultur- och Fritidschefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Motion Isbanor i Sotenäs kommun 2021-02-12 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att en plan tas fram för isbanor. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 71 Dnr 2021/000048  

Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna (S) har i en motion föreslagit att en plan tas fram för som gör det möjligt att ha 
isbanor i både Kungshamn samt Hunnebostrand i framtiden. Planen skall tas fram med frivilliga och 
föreningar. 
I Hunnebostrand finns idag en iordningsställd rink som under gynnsamma förhållanden kan spolas 
på vintertid, denna spolning ombesörjs idag av personal från kommunen. 
Vid denna anläggning finns vattenpost i direkt anslutning till rinken. 
I Kungshamn kan grusplanen utanför Idrottshallen spolas för att få fram en isyta. Vatten tas idag 
från teknikrummet i idrottshallen och detta innebär en lång framdragning av slang och ett 
vattentryck som är i minsta laget. 
Under vintern 2021 spolades denna yta av frivilliga personer som lade ner ett enormt arbete för att 
få till en åkbar isyta. 
Arbetet med att ta fram en plan som motionen föreslår kan organiseras via Kultur och Fritid. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
I Kungshamn bör en ny vattenpost tas fram för att tillgodose möjligheten till vatten närmare 
grusplanen. Kostnad för abonnemang och vattenuttag från Västvatten måste finnas med i en 
framtida plan. 

Hållbar utveckling 
Förslaget kommer ge förutsättningar för att Sotenäs kommun upplevs som en attraktiv kommun 
som skapar aktiviteter året om. Förslaget innebär en möjlighet för barn och unga att vara aktiva 
även under vintersäsongen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-10-04 § 49 
Tjänsteutlåtande Motion om isbanor i Sotenäs – Kultur- och Fritidschef 2021-09-27 
Motion Isbanor i Sotenäs kommun 2021-02-12 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-27 UN 2021/000048 
 
Utbildningsförvaltningen 
Staffan Karlander, staffan.karlander@sotenas.se 
Kultur- och Fritidschef 
 

Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun 
 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Sotenäs har i en motion föreslagit att en plan tas fram för som gör det 
möjligt att ha isbanor i både Kungshamn samt Hunnebostrand i framtiden. Planen skall tas 
fram med frivilliga och föreningar.  

Beskrivning av ärendet 
I Hunnebostrand finns idag en iordningsställd rink som under gynnsamma förhållanden 
kan spolas på vintertid, denna spolning ombesörjs idag av personal från kommunen. 
Vid denna anläggning finns vattenpost i direkt anslutning till rinken. 
 
I Kungshamn kan grusplanen utanför Idrottshallen spolas för att få fram en isyta. Vatten 
tas idag från teknikrummet i idrottshallen och detta innebär en lång framdragning av slang 
och ett vattentryck som är i minsta laget. 
Under vintern 2021 spolades denna yta av frivilliga personer som lade ner ett enormt 
arbete för att få till en åkbar isyta. 
 
Arbetet med att ta fram en plan som motionen föreslår kan organiseras via Kultur o Fritid 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

I Kungshamn bör en ny vattenpost tas fram för att tillgodose möjligheten till vatten 
närmare grusplanen. Kostnad för abonnemang och vattenuttag från Västvatten måste finnas 
med i en framtida plan. 
 

Hållbar utveckling 

Förslaget kommer ge förutsättningar för att Sotenäs kommun upplevs som en attraktiv 
kommun som skapar aktiviteter året om. 
 
Förslaget innebär en möjlighet för barn o unga att vara aktiva även under vintersäsongen,  
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige bifalla motionen   

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Kultur o fritidschefen 
Thérese Manchini (S) 
 
 

  
Staffan Karlander {Namn} 
Kultur- och Fritidschef {Närmsta chef} 

 
 



Från: Therése Mancini <therese.mancini@outlook.com> 
Skickat: den 15 februari 2021 08:09 
Till: REGISTRATOR KOMMUN 
Ämne: Motion till kommunfullmäktige  
Bifogade filer: Motion om isbanor i Sotenäs kommun.pdf 
 
Hej  
Bifogat finns en motion till kommunfullmäktige på torsdag. 
 
Med vänlig hälsning  
Therése Mancini  
 



 
 
Motion om isbanor i Sotenäs kommun 
	
Socialdemokraterna har ställt frågor om kommunens ansvar för spolning av isbanor i 
Sotenäs flera gånger. Svaren har varit det går inte då vattentillgång och spolutrustning inte 
går att tillgodoses på ett enkelt sätt, vi spolar nästa vinter om frosten håller i eller det går inte 
att spola för det lutar. Sista svaret vi fick i januari var att det inte fanns pengar till att spola i 
Kungshamn, däremot fungerar spolningen alldeles utmärkt i Hunnebostrand. Trots att det 
tidigare inte varit möjligt för vare sig kommunens anställda eller frivilliga att spola en isbana i 
Kungshamn har det nu trots alla svårigheter med vatten och annat blivit en verklighet med 
hjälp av det stora engagemang frivilliga och företag i kommunen gjort för att barnen i 
Kungshamn ska få en spolad isbana.  
 
Socialdemokraterna föreslår därför 
Att en plan tas fram som gör det möjligt att ha isbanor både i Kungshamn och 
Hunnebostrand i framtiden. 
Att frivilliga och föreningar involveras i arbetet med stöd av kommunen.  
 
Kungshamn 2021-02-12 

Therése Mancini (S) 
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KS § 172 Dnr 2021/000048 

Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) föreslår i en motion att en plan tas fram för som gör det möjligt att ha isbanor 
både i Kungshamn samt Hunnebostrand i framtiden. Planen skall tas fram med frivilliga och 
föreningar. 
 
I Hunnebostrand finns idag en iordningsställd rink som under gynnsamma förhållanden kan spolas 
på vintertid, denna spolning ombesörjs idag av personal från kommunen. Vid denna anläggning 
finns vattenpost i direkt anslutning till rinken. 
 
I Kungshamn kan grusplanen utanför Idrottshallen spolas för att få fram en isyta. Vatten tas idag 
från teknikrummet i idrottshallen och detta innebär en lång framdragning av slang och ett 
vattentryck som är i minsta laget. Under vintern 2021 spolades denna yta av frivilliga personer som 
lade ner ett enormt arbete för att få till en åkbar isyta.  
 
Arbetet med att ta fram en plan som motionen föreslår kan organiseras via Kultur och Fritid. 

Ekonomi 
I Kungshamn bör en ny vattenpost tas fram för att tillgodose möjligheten till vatten närmare 
grusplanen. Kostnad för abonnemang och vattenuttag från Västvatten måste finnas med i en 
framtida plan. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens protokoll 2021-10-19 § 71 
Kultur- och Fritidschefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Motion Isbanor i Sotenäs kommun 2021-02-12 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att en plan tas fram för isbanor. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ewa Ryberg (V) föreslår i en motion att Sotenäs kommun, på prov, ska menssäkra toaletter i en 
eller flera verksamheter. 
 
Motionären hänvisar till att andra kommuner har menssäkrat sina toaletter i idrottshallar, 
fritidsgårdar, bibliotek samt flera offentliga platser. 
 
Motionären lyfter i motionen att menssäkrade toaletter är en jämställdhetsfråga och att Sotenäs 
skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter som skolor, Tumlarens motionsanläggning 
och bibliotek. Man menar att menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig 
bekväma att delta i olika verksamheter. En menssäker toalett innehåller mensskydd, papperskorg, 
handfat och tvål. 

Ekonomi 
Att menssäkra toaletterna i de verksamheter som finns inom utbildningsförvaltningen 
medför en kostnad. 
Att införa menssäkrade toaletter kan komma att innebära merarbete för befintlig personal. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens protokoll 2021-10-04 § 51 
Kvalitetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2021-08-24 
Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 2021-03-08 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att Sotenäs kommun, på prov, ska menssäkra 
toaletter i en eller flera verksamheter. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 1(1)
 

 
 

UN § 70 Dnr 2021/000047  

Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet (V) har inkommit med en motion där man förslår att Sotenäs kommun, på prov, ska 
menssäkra toaletter i en eller flera verksamheter. Man hänvisar i motionen till andra kommuner som 
menssäkrat sina toaletter i idrottshallar, fritidsgårdar, bibliotek samt flera offentliga platser. 
Man lyfter i motionen att menssäkrade toaletter är en jämställdhetsfråga och att Sotenäs skulle 
kunna prova att menssäkra några verksamheter som skolor, Tumlarens motionsanläggning och 
bibliotek. Man menar att menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig 
bekväma att delta i olika verksamheter. En menssäker toalett innehåller mensskydd, papperskorg, 
handfat och tvål. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Att menssäkra toaletterna i de verksamheter som finns inom utbildningsförvaltningen 
medför en kostnad. 

Organisation och personal 
Att införa menssäkrade toaletter kan komma att innebära merarbete för befintlig personal. 

Hållbar utveckling 
Motionen påpekar att menssäkra toaletter är en jämställdhetsfråga då det kan bidra till att kvinnor 
och flickor känner sig bekväma att delta i olika verksamheter under både skol- och fritid. Man lyfter 
också exempel från Nya Zeeland där det nu finns gratis mensskydd till alla flickor över tolv år ur ett 
folkhälsoperspektiv – att förhindra att flickor stanna hemma under mensperioder. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-10-04 § 51 
Tjänsteutlåtande Menssäkra Sotenäs kommun - Kvalitetsutvecklare 2021-08-24 
Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 2021-03-08 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-08-24 UN 2021/000047 
 
Utbildningsförvaltningen 
Eva-Lott Grafman 
Kvalitetsutvecklare 
 

Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 
 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man förslår att Sotenäs kommun, på prov, 
ska menssäkra toaletter i en eller flera verksamheter. Man hänvisar i motionen till andra 
kommuner som menssäkrat sina toaletter i idrottshallar, fritidsgårdar, bibliotek samt flera 
offentliga platser.   

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet lyfter i motionen att menssäkrade toaletter är en jämställdhetsfråga och att 
Sotenäs skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter som skolor, Tumlarens 
motionsanläggning och bibliotek. Vänsterpartiet menar att Menssäkrade toaletter kan bidra 
till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta i olika verksamheter. En menssäker 
toalett innehåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Att Menssäkra toaletterna i de verksamheter som finns inom utbildningsförvaltningen 
medför en kostnad. 

Organisation och personal  

Att införa Menssäkrade toaletter kan komma att innebära merarbete för befintlig personal. 
 

Hållbar utveckling 

Motionen från Vänsterpartiet påpekar att Menssäkra toaletter är en jämställdhetsfråga då 
det kan bidra till att kvinnor och flickor känner sig bekväma att delta i olika verksamheter 
under både skol- och fritid. Man lyfter också exempel från Nya Zeeland där det nu finns 
gratis mensskydd till alla flickor över tolv år ur ett folkhälsoperspektiv – att förhindra att 
flickor stanna hemma under mensperioder. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut är att bifalla Vänsterpartiets motion om att 
Menssäkra Sotenäs kommun.   

Beslutsunderlag 
Motion Menssäkra Sotenäs kommun 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef,  
Kvalitetsutvecklare 
 
 

  
Eva-Lott Grafman Ulf Blomquist 
Kvalitetsutvecklare Förvaltningschef 

Utbildningsförvaltningen 
 
 



 
 
 
 
 

Vänsterpartiet i Sotenäs 
 
Motion 
Menssäkra Sotenäs kommun 
 
Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga 
tjejers och kvinnors vardag i Sotenäs kommun. Under en livstid går kroppen 
igenom ungefär 450 menscykler, vilket innebär ca 20–25% av alla dagar under 
ca 40 år av sitt liv. Trots det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på 
offentliga toaletter som toalettpapper är. Att tamponger och bindor inte finns 
tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av världens mest 
jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 
enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor. Sedan 2018 erbjuds 
redan gratis mensskydd på skotska skolor och universitet. Nya Zeeland har 
nyligen fattat beslut om gratis mensskydd för alla skolelever som behöver det, 
mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar hemma från skolan vid mens för 
att de inte har råd med mensskydd. 
 
I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor 
och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad 
toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som 
någon gång fått sin mens vid ett oväntat tillfälle och inte haft tillgång till 
mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest för unga som nyligen 
fått sin mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet. 
 
I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. 
Forshaga kommun har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och 
en fritidsgård, biblioteken var sedan tidigare menssäkrade. Menssäkrade 
toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta i olika 
verksamheter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. Sotenäs kommun skulle 
kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 
Tumlarens motionsanläggning och biblioteket. Om provverksamheten faller väl 
ut skulle den kunna utökas till fler verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt 
sätt att stärka Sotenäs kommuns arbete för jämställdhet 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 
 
- Att Sotenäs kommun, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter 
 

Kungshamn 2021-03-08 
 
Ewa Ryberg gruppledare Vänsterpartiet Sotenäs 
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KS § 176 Dnr 2021/000768 

Motion om fria bussresor för 65 år och äldre 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att fria bussresor införs från 65 år. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 § 105 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Västtrafik har lämnat en kalkyl där det framgår att antalet personer som är 65 år och äldre i Sotenäs 
kommun är 3092 st.  
 
Kostnaden uppgår enligt kalkylen till 250 kr/kort, vilket ger en total möjlig högsta kostnad på 
773 000 kronor. Priset motsvarar det intäktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta 
erbjudande innebär för Västtrafik.  
 
Kostnaden för administrationsavgift uppgår till 135 kr/kort, totalt möjlig högsta kostnad är 417 000 
kr. 60 % - 80 % av 1 190 000 är mellan 714 tkr till 952 tkr. 

Ekonomi  
Vid ett införande av fria resor för personer + 65 år så bör kommunen avsätta  
ca 700-950 tkr. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-10-18 
Motion 
Kalkyl från Västtrafik 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 218 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet återremitteras och för att konsekvensbeskrivas ytterligare. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 176 Dnr 2021/000768 

Motion om fria bussresor för 65 år och äldre 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att fria bussresor införs från 65 år. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 § 105 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Västtrafik har lämnat en kalkyl där det framgår att antalet personer som är 65 år och äldre i Sotenäs 
kommun är 3092 st.  
 
Kostnaden uppgår enligt kalkylen till 250 kr/kort, vilket ger en total möjlig högsta kostnad på 
773 000 kronor. Priset motsvarar det intäktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta 
erbjudande innebär för Västtrafik.  
 
Kostnaden för administrationsavgift uppgår till 135 kr/kort, totalt möjlig högsta kostnad är 417 000 
kr. 60 % - 80 % av 1 190 000 är mellan 714 tkr till 952 tkr. 

Ekonomi  
Vid ett införande av fria resor för personer + 65 år så bör kommunen avsätta  
ca 700-950 tkr. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-10-18 
Motion 
Kalkyl från Västtrafik 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 218 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet återremitteras och för att konsekvensbeskrivas ytterligare. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 218 Dnr 2021/000768 

Motion om fria bussresor för 65 år och äldre 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att fria bussresor införs från 65 år. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 § 105 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Västtrafik har lämnat en kalkyl där det framgår att antalet personer som är 65 år och äldre i Sotenäs 
kommun är 3092 st.  
 
Kostnaden uppgår enligt kalkylen till 250 kr/kort, vilket ger en total möjlig högsta kostnad på 
773 000 kronor. Priset motsvarar det intäktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta 
erbjudande innebär för Västtrafik.  
 
Kostnaden för administrationsavgift uppgår till 135 kr/kort, totalt möjlig högsta kostnad är 417 000 
kr. 60 % - 80 % av 1 190 000 är mellan 714 tkr till 952 tkr. 
 
Då pensionsåldern har ändrat sig och fler jobbar längre så bedöms kostnaden överstiga nyttan. 

Ekonomi  
Vid ett införande av fria resor för personer + 65 år så bör kommunen avsätta  
ca 700-950 tkr. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-10-18 
Motion 
Kalkyl från Västtrafik 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Motion om fria bussresor för 65 år och äldre 

Sammanfattning 
Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att fria bussresor införs från 65 år. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 § 105 att överlämna motionen till 
Kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Västtrafik har lämnat en kalkyl där det framgår att antalet personer som är 65 år och 
äldre i Sotenäs kommun är 3092 st.  
 
Kostnaden uppgår enligt kalkylen till 250 kr/kort, vilket ger en total möjlig högsta 
kostnad på 773 000 kronor. Priset motsvarar det intäktsbortfall och de ökade 
trafikkostnader som detta erbjudande innebär för Västtrafik.  
 
Kostnaden för administrationsavgift uppgår till 135 kr/kort, totalt möjlig högsta kostnad 
är 417 000 kr. 60 % - 80 % av 1 190 000 är mellan 714 tkr till 952 tkr. 
 
Då pensionsåldern har ändrat sig och fler jobbar längre så bedöms kostnaden överstiga 
nyttan. 

Bakgrund 
För närvarande har 627 kort lämnats ut och kostnaden för 2020 var för kommunen 150 
tkr. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  

Vid ett införande av fria resor för personer + 65 år så bör kommunen avsätta  
ca 700-950 tkr. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef  Kommundirektör 

 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


Göteborg 15 oktober 2021  Sotenäs Kommun 

 Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress:  Folkungag 20, Göteborg 
Tel: 031-62 92 00 
Fax: 031-62 92 01 

www.vasttrafik.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

 

Kalkyl för fria resor inom zon C för seniorer i Sotenäs 
kommun  

 
Här kommer er kostnadskalkyl för fria resor för seniorer för målgruppen 65 år och 
äldre. 
Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms, 

1. Administrationskostnad: Administrationskostnaden på 135 kr per utställt 
kort tas ut för att täcka Västtrafiks kostnader för att administrera detta 
erbjudande för kommunerna. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till 
senioren, antingen i samband med att senioren tackat ja till erbjudandet, 
eller i samband med att kortets hållbarhet har gått ut (normal hållbarhet för 
dagens kort är 11 år). Kostnaden är inte en kostnad per kort och år, utan en 
engångskostnad per utskickat kort. Kostnaden inkluderar bl.a. kortkostnad, 
brevutskick och Västtrafiks arbetstid.  
 

2. Pris per kort: Priset gäller per kort och år. Priset motsvarar det 
intäktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta erbjudande innebär 
för Västtrafik. Priset inkluderar resor med Närtrafik. Det totala priset beror 
på antalet kort. Antalet personer 65 år och äldre i Sotenäs är 3 092 st. (31 
dec 2020, enligt SCB).  Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i 
andra likvärdiga kommuner är ca 60%-80 % (då avgift inte tas ut från 
senioren). 
     Pris   

   65+ dygnet runt utan avgift 250 kr 
 

Priset baseras på Västtrafiks nuvarande zonindelning, Tre zoner, vilket innebär en 
ökad kostnad jämfört med giltighet inom en kommun. Justering för Tre zoner 
kommer att genomföras för alla befintliga avtal om seniorkort enligt tidigare 
information. Justeringen för befintliga avtal är för tillfället pausad med anledning 
av pandemin. 
 
Priserna avser 2021 års prisnivå och kommer årligen att justeras med hänsyn till 
Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga färdbevis som 
Västtrafik tillhandahåller. Denna kostnadskalkyl är giltig sex månader från ovan 
angivet datum. 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Björner Brauer   Lisa Nordberg 
Enhetschef Försäljning och Marknad  Pris- och sortimentansvarig 



Motion om fria bussresor för personer över 65 år 

Fria bussresor finns idag för personer över 75 år. Det infördes efter en motion från 
Miljöpartiet de gröna. Miljöpartiet de gröna har hela tiden strävat efter att åldersgränsen 
ska vara 65 år och nu vill vi att det ska bli verklighet.  

Det finns stora vinster med detta. Vi måste alla tänka på miljön och minska vår 
klimatpåverkan. Med ett ökat resande kollektivt kan vi behålla våra busslinjer och kanske 
till och med få tätare turer. Det blir också lättare att hitta parkering för de som verkligen 
behöver. 

För folkhälsan finns det också vinster om ensamheten hos de äldre kan minska. Med den 
nya zon-indelningen som Miljöpartiet de gröna har varit med och driva igenom så går de att 
åka gratis från Sotenäs till Uddevalla eller Trollhättan för att delta på kulturaktiviteter. 

Med de vinster som görs inom miljö och folkhälsa anser vi i Miljöpartiet de gröna att det är 
samhällsekonomiskt försvarbart att införa gratis bussresor från 65 år. 

Miljöpartiet de gröna yrkar att fria bussresor införs från 65 år. 

 

21020907 

Yngve Johansson 

Miljöpartiet de gröna 

 

 



Från: Sarah Hedberg
Till: Anna-Lena Höglund
Ärende: Ersättare
Datum: den 30 november 2021 10:32:45

Hej! 

Jag vill avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i
tumlaren styrelse. 

Mvh Sarah hedberg 

Hämta Outlook för Android

mailto:sarah.hedberg@sotenas.se
mailto:Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FAAb9ysg&data=04%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7C2b62a5f3431f481fac3508d9b3e45cc6%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637738615648556576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qeMalLfnhG2eBMjVFtn5taciXGXZLALt8CulF00xIzU%3D&reserved=0


Från: Yngve Johansson
Till: Anna-Lena Höglund
Ärende: Fråga till ordförande i Sotenäsbostäder till nästa Kf
Datum: den 29 november 2021 14:07:47

Fråga till ordförande i Sotenäsbostäder

I och med att M, KD och SD,s budget röstades igenom i Riksdagen så avskaffas
investeringsstödet för hyresbostäder.

Min fråga är hur mycket har Sotenäsbostäder beviljats i investeringsstöd till
hyresbostäder och finns det risk för att planerade projekt försenas eller avbryts.

Mvh Yngve Johansson
Miljöpartiet de gröna

mailto:yngve.klavan@gmail.com
mailto:Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se
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Fullmäktiges ärendekalendarium 2022   2021-12-08 

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter   

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

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

 
Planerade ärenden till KF från: 
Kommunstyrelsen 
 

Sjöbodspolicy, i början av 2022. 
Gästhamnar, kajer, i början av 2022.  
 

 

Omsorgsnämnden  
 

 

Utbildningsnämnden  
 

Ombyggnad/tillbyggnad Sotenässkolan, 
Åsenskolan och Kungshamns skola 
 

 
 

Byggnadsnämnden via KS 
 

Gamla Smögen  
Hogenäs norra  
Kleven 2:16 mfl 
Långevik 1:12 mfl 
Översiktsplan (ÖP)  

 

Miljönämnden  
 

  

RAMBO AB 
 

Taxor   
 

Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren 

Revidering av ägardirektiv och 
bolagsordning 

 

Sotenäsbostäder AB 
 

  

Sotenäs Vatten AB 
 

Ev april: 
beslut om framtida avloppsreningsverk 
ev under kvartal 1 samt redovisning av 
uppdraget om kostnadsbedömning för 
en Vänerledning enl tidigare KF beslut. 
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Investeringar 2023 med plan för 2024-
2025 
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15 juni: Mål- och resursplan 2024–
2025 budget 2023, budgetramar för 
nämnder, flerårsplan, 
investeringsbudget och kortsiktiga 
finansiella mål samt skattesats. 
Delårsbokslut april 

23 nov; 
Val av nämnder och 
styrelser 
Planeringsförut-
sättningar för arbete 
med budget 2024. 
Delårsrapport per aug, 
Revisionens rapport  
Taxor  
 
 
 

27 april;  
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Ansvarsprövning 
Ombudsinstruktion 28 sept; Bolags-

information 
 

23 mars; 
Bolagsinformation 

16 februari;  
Aktuell information 

19 oktober;  
Val av presidium 
Val av valberedning 
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Kommunfullmäktige i 
Sotenäs kommun

info@sotenas.se

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Valdistriktsindelning för Sotenäs kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar enligt 4 kap. 17 § vallagen att Sotenäs kommun ska 
vara indelad i 6 valdistrikt benämnda

Valdistrikt Kod
Kungshamn södra 14270104

Kungshamn Norra-Hovenäset 14270109

Askum-Väjern-Malmön 14270306

Smögen 14270401

Hunnebostrand 14270507

Bovallstrand-Tossene 14270508

Valdistrikten framgår av kartbilaga 1.

Detta beslut ska gälla från och med den 1 januari 2022.

Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 27 november 2009 om 
ändring i Sotenäs kommuns indelning i valdistrikt.

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun har den 17 juni 2021, § 74, beslutat 
att godkänna förslag till ändrad valdistriktsindelning för kommunen. 
Förslaget på ny indelning i valdistrikt innebär bl.a. att antalet valdistrikt 
ökar från 5 till 6 valdistrikt med vissa förändringar enligt följande. 

 Området kring Väjern övergår från valdistrikt Kungshamn norra 
(14270109) till valdistrikt Askum-Väjern-Malmön (14270306).

mailto:info@sotenas.se
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 Den norra delen av valdistrikt Askum-Tossene (14270306) övergår 
till nytt valdistrikt Bovallstrand-Tossene (14270508). 

 Askum-Tossene (14270306) byter namn till Askum-Väjern-
Malmön.

 Kungshamn norra (14270109) byter namn till Kungshamn Norra-
Hovenäset.

Länsstyrelsen konstaterar att Sotenäs kommun har ett valdistrikt som 
understiger 1 000 röstberättigade. Länsstyrelsen bedömer att valdistriktet 
som omfattar 944 röstberättigade har ett så högt antal röstberättigade att det 
inte finns någon risk att valhemligheten äventyras. Länsstyrelsen bedömer 
därmed att kommunfullmäktiges förslag leder till en lämplig 
valdistriktsindelning. Länsstyrelsen bedömer vidare att de av 
kommunfullmäktige föreslagna namnen på ett bra sätt beskriver de områden 
som avses. Länsstyrelsen beslutar därför i enlighet med fullmäktiges förslag.

Länsstyrelsen rekommenderar dock kommunen att se över valdistrikten till 
kommande val så att de uppfyller vallagens bestämmelse.

Marina Fagermoen
David Forsberg

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Ni kan överklaga beslutet
Se överklagandehänvisning.

Kopia
Valmyndigheten

Bilagor
1. Kartbilaga 1

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden. 
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna till Valprövningsnämnden.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet kungjordes. Är du osäker på när tiden går ut kan 
du kontakta Länsstyrelsen.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange

- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange 

beslutsdatum
och ärendets diarienummer, samt

- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det 
ska ändras.

Skrivelsen ska undertecknas.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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