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3Plats och tid Distans samt i Tryggö, Kungshamn, onsdagen den 27 oktober 2021 kl. 08.30-15.00. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00.  
 

Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande 
Roland Mattsson (M) deltar på distans 
Nils Olof Bengtson (M) deltar på distans  
Jeanette Loy (M) deltar på distans 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 
Olof Börjesson (C)   
Mikael Sternemar (L) deltar på distans 
Robert Yngve (KD) deltar på distans 
 

Therése Mancini (S)  
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans 
Birgitta Albertsson (S) deltar distans  
Bengt Sörensson (S) deltar på distans 
Anders Persson (SD) deltar på distans 
 
 

Närvarande 
ersättare 

Mathias Bruno (M) deltar på distans  
Helene Stranne (M) deltar på distans 
Maria Holmström (M) deltar på distans  
Pär Eriksson (C) deltar på distans 
Stig-Arne Helmersson (C) deltar på distans  
Michael Sandberg (L) deltar på distans 
Mikael Andersson (-) deltar på distans 
 

Jan-Olof Larsson (S) deltar på distans §§ 138-155 
Jan Ulvemark (S) deltar på distans  
Magnus Johansson (V) §§ 138-166 
Yngve Johansson (MP) deltar distans §§ 140-167 
  

Övriga deltagare  
Philip Söderberg, digitaliseringsutv. § 139 
Tomas Björkstål, infrastrukturkoordinator § 139 
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 140 
Carl Forsberg, kultursekreterare § 141 
Ragnhild Selstam, representant § 142-144 
Eveline Karlsson, samhällsbyggn.chef § 148-153, 
Maria Strömberg, ekonomichef § 154-155 
 
 

 
Petra Hassellöv, controller § 154 
Ellen Jansson, planarkitekt § 161-162 
Johan Fransson, MEX-ingenjör § 161 
Elisabet Fjellman, plankonsult § 162-165 
Anja Wallin, RAMBO AB § 167 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras på kommunkansliet 2021-11-01, kl 08.00 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)    
Justerare    

 Therése Mancini (S)    
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-11-01 – 2021-11-23 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KS § 138 

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med att följande ärende utgår; 
 

• Detaljplan för Gravarne Marina, Sandbogen 1:4 m.fl. Kungshamn 
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KS § 139 Dnr 2021/000747 

Infrastrukturkoordinator  

Sammanfattning 

Kommunerna inom SML (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har tillsammans med Tanums kommun 
blivit erbjudna att under en treårig projektperiod köpa in den gemensamma tjänsten 
”infrastrukturkoordinator”. Infrastrukturkoordinator kommer vara kommunens representant i arbetet 
med bredbandsfrågor, mobiltäckning och det sedan tidigare beslutade bredbandsprojektet. 
 
Infrastrukturkoordinatorns roll blir att i samråd med Sotenäs-, Munkedals-, Lysekils- och Tanums 
kommun ta fram underlag och handlingsplaner för att få en sammanfattad bild av behov, utveckling 
och framtida utmaningar för att uppnå intentionen med regeringens bredbandsstrategi 2020 - 
Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi, eller att nå kommunens av politikerna 
beslutade bredbandsmål. 
 
Kostnaden för infrastrukturkoordinatorn uppskattas till 25 tkr/månad (300 tkr/år) och kommun 
under tre år med början 2021. Kostnaden för 2021 ryms inom kommunens befintliga IT-budget men 
för återstående år 2022–2024 äskas medel ur kommunens ofördelade medel.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 §153 att ställa sig bakom att kommunerna inom Sotenäs-
Munkedal- Lysekil förbinder sig att finansiera ett bredbandsprojekt med 50%, för Sotenäs del 1,67 
mnkr, under förutsättning att VG-regionen finansierar projektet med 50%. 
 
Kommunerna inom SML (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har tillsammans med Tanums kommun 
blivit erbjudna att under en treårig projektperiod köpa in den gemensamma tjänsten 
”infrastrukturkoordinator” från det delägda bolaget Netwest. Infrastrukturkoordinatorn kommer 
vara kommunens representant i arbetet med bredbandsfrågor, mobiltäckning och det sedan tidigare 
beslutade bredbandsprojektet. 
 
Infrastrukturkoordinatorn kommer att aktivt samordna, stödja och i den mån det är möjligt att 
underlätta för Fiberföreningarna i deras arbete. Kartlägga och jobba för att få bort ”vita fläckar”, 
öka robustheten och främja redundans där de olika näten kan stödja varandra inom kommunen. 
 
Infrastrukturkoordinatorn kommer även tillsammans med kommunerna göra en nulägesanalys inom 
bredband och mobil täckning, ta fram en aktuell bredbandsstrategi med tillhörande handlingsplan 
och efter kommunens politiska beslut och önskemål verkställa handlingsplanen. 
Infrastrukturkoordinatorns roll är att vara drivande, samverkande och samordnande i kommunens 
arbete för att nå regeringens mål ”Ett helt uppkopplat Sverige 2025 – en bredbandsstrategi”, eller att 
nå kommunens av politikerna beslutade bredbandsmål. 
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Forts. KS § 139 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Kostnaden för infrastrukturkoordinatorn uppskattas till 25 tkr/månad (300 tkr/år) och kommun 
under tre år med början 2021. Kostnaden för 2021 ryms inom kommunens befintliga IT-budget men 
för återstående period behöver medel tillskjutas utöver beslutad ram. 

Organisation och personal  
Infrastrukturkoordinatorn är anställd av Netwest och tillhandahålls Sotenäs, Munkedal, Lysekil och 
Tanums kommuner som en tjänst och kommer agera som en del av kommunens verksamhet. 
 
Netwest är ett regionalt bolag som erbjuder en kontakt till Västsveriges fiberinfrastruktur där Västra 
Götalandsregionen tillsammans med 28 kommuner däribland Sotenäs kommun är delägare. 
Företagets vision är att de ska stå för en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling och leverera 
samhällsnytta på kommersiella grunder. Netwest skall vara det självklara, oberoende valet för 
fiberbaserade tjänster. 

Beslutsunderlag 

Digitaliseringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2021-09-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 152 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att acceptera erbjudandet att delta i detta projekt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel för inköp av konsulttjänster i form av 
infrastrukturkoordinator av NetWest under en treårig projektperiod med slutdatum 2024-06-30. 
 
Totalt avsätts 300 tkr under 2022, 300tkr under 2023 och 150tkr under 2024 kostnaden får arbetas 
in i budgeten för 2023 och 2024 samt tas från ofördelade medel under 2022. 
 
 

Skickas till 

Netwest 
IT-chef 
Digitaliseringsutvecklare 
Ekonomichef 
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KS § 140 Dnr 2020/000887 

Motion - Införande av miljözon i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

I motionen ”Införande av Miljözon i Sotenäs kommun” föreslås att utreda möjligheterna för ett 
införande av miljözon klass 1 där det även ska ingå kartmaterial och konsekvensanalys. Sedan 
motionen inkom har Sotenäs kommun antagit ett 15-tal av kommunernas klimatlöften, däribland nr 
4 Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.  
 
Införande av miljözon syftar till att förbättra luftkvalitén i närområdet. Luftkvalitetsmätningar i 
Sotenäs visar dock på att luften är generellt bra i kommunen.  
 
En utredning om införandet av miljözon bör utöver miljömässiga aspekter även undersöka 
ekonomiska och sociala effekter för det lokala näringslivet då framförallt de ekonomiska effekterna 
riskerar att bli stora om inte det lokala näringslivet är redo för denna omställning. För att genomföra 
en utredning om införandet av miljözon fordras konsulttjänster då förvaltningen inte har utrymme 
för detta inom ordinarie arbetstid.    

Beskrivning av ärendet 

Den 16 september 2020 inkom en motion till kommunfullmäktige från Mathias Bruno (M) med 
titeln ”Införande av Miljözon i Sotenäs kommun”. 
Motionen yrkar: 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för ett 
införande av miljözon klass 1.  

- att den nämnda utredningen också innehåller en konsekvensanalys och kartmaterial över de 
platser som kan anses lämpliga för miljözon. 
 

Kommunfullmäktige mottog motionen och beslutade 24 september 2020 att överlämna den till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förvaltningen har behandlat ärendet genom att kontakta berörda verksamheter i kommunen för att 
undersöka dels hur en utredning skulle kunna genomföras, dels vad som görs inom miljöområdet 
gällande transporter idag. 
 
Sedan motionen inkom har Sotenäs kommun 2020-10-28 antagit ett 15-tal av kommunernas 
klimatlöften, däribland nr 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. Det innebär 
att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser 
och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och 
tjänster som kräver omfattande transportarbete.  
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Forts. KS § 140 

Beslutsunderlag 

Motion 
Hållbarhetsrådets protokoll 2021-09-29 § 30 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-09-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 160 

Yrkande 

Therese Mancini (S) och Olof Börjesson (C) föreslår att motionen ska avslås. 
Mikael Sternemar (L) och Roland Mattsson (M) föreslår att motionen ska bifallas och som 
tilläggsförslag att ett begränsat uppdrag ska utföras i dialog med näringslivet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therese Mancinis (S) med fleras förslag mot Mikael Sternemars 
(L) med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Mikael Sternemars (L) med fleras 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska bifallas att utreda möjligheterna för ett införande av 
miljözon klass 1 där det även ska ingå kartmaterial och konsekvensanalys, uppdraget ska begränsas 
och utföras i dialog med näringslivet.  

Reservation 

Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 141 Dnr 2018/000499 

Stiftelse Stenens Hus 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 § 141 att ge kommundirektören i uppdrag att utreda vilka 
intressenter som vill ingå i en stiftelse för Stenens Hus samt förbereda för stiftelsens bildande. 
Diskussioner har sedan dess förts med en lång rad intressenter som är villiga att stå som stiftare till 
Stenens Hus. Förutsättningar för stiftelsens bildande har diskuterats med Länsstyrelsen. Stadgar för 
stiftelsen har tagit fram och accepterats av de föreningar och organisationer som vill stå som stiftare 
för Stenens Hus. 
 
Stiftelsen är redo att bildas som en insamlingsstiftelse. Förvaltningen gör bedömningen att stiftelsen 
inledningsvis kommer att behöva visst administrativt stöd och föreslår därför att personal från 
utbildningsförvaltningen ska bidra med det.  

Beskrivning av ärendet 

Projektet Stenens Hus har sin bakgrund i skulpturutställningen Udden skulptur som arrangerats i tio 
år på Udden i Hunnebostrand. Redan i en förstudie från 2011nämns möjligheten att etablera en 
byggnad på Udden, då som ett stenkonstcenter. Stenens Hus har därefter nämnts flera gånger i 
utställningskatalogerna för Udden skulptur, samt av invigningstalare. 
 
2017 startade Kulturhuset Hav och Land ett projekt med syftet att undersöka möjligheterna att 
utveckla Udden genom att utreda förutsättningarna för att etablera ett Stenens Hus där. Projektet 
avslutades i mars 2020 och har fått stöd från Leader, Västra Götalandsregionen, Sotenäs kommun 
och tolv privatpersoner. Projektet genomförde medborgardialoger kring en eventuell etablering av 
Stenens Hus, gjorde studiebesök hos referensanläggningar och tog fram en skiss av hur en byggnad 
skulle kunna se ut och fungera med hjälp av arkitekten Todd Saunders. Projektet administrerades i 
allt väsentligt av Sotenäs kommun, men drevs av en styrgrupp med representanter för kommunen, 
Kulturhuset Hav och Land och Udden Skulptur.  I styrgruppen medverkade Peter Anderzon 
(projektledare), Pål Svensson, Dan Bothén, Elving Claesson, Mikael Sternemar, Carl Forsberg, Britt 
Wall och Staffan Karlander. 
 
Projektets arbete, resonemang och slutsatser redovisas i rapporten Stenens Hus – konceptstudie 
2020. 

Beslutsunderlag 

Kultursekreterarens tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Koncepstudie Stenens Hus 
Lista på intressenter som vill bilda stiftelse 
Lista på genomförda möten 
Stadgar för stiftelsen Stenens Hus 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 161 
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Forts. KS § 141 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att ge Utbildningsnämnden i uppdrag bidra administrativt till stiftelsen 
Stenens Hus, motsvarande en 30% tjänst under 2022. Förslaget ska rymmas inom 
Utbildningsförvaltningens befintliga ram. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar stiftelsen Stenens Hus att så fort en ekonomisk plan för verksamheten 
är upprättad av stiftelsen och realistiska byggplaner föreligger inkomma med en ansökan om mark 
för att uppföra Stenens Hus.   
 

Skickas till 

Kultursekreterare 
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 
Ekonomichef 
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KS § 142 Dnr 2020/001218 

Information om Leader Bohuskust  

Sammanfattning 

Information lämnas om Leader Bohuskust. Ny period 2023 och då planeras att Leader Bohuskust 
slås ihop med Södra Bohusläns Leaderområde. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 143 Dnr 2021/000987 

Information om Rådet för konst i offentlig miljö  

Sammanfattning 

Information lämnas om Rådet för konst i offentlig miljö. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 144 Dnr 2020/000952 

Information om Stiftelsen Gerlesborgsskolan  

Sammanfattning 

Information lämnas om Stiftelsen Gerlesborgsskolan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 145 Dnr 2021/000809 

Motion Demokrati och transparens nämnder 

Sammanfattning  

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att informationsflödet ska vara samma i alla nämnder och 
utskott. Detta för att underlätta för så många aktiva som möjligt att vara så insatta det går är 
information och underlag av yttersta värde. Partier som ej finns i vissa nämnder saknar ibland idag 
insyn före besluten fattas, detta kan inte vara rimligt i en demokrati, och föreslår därför 

• Att samtliga ordinarie och ersättare skall delges så mycket information lagen tillåter.  
• Att samtliga gruppledare i de invalda partierna delges samma information för att delge sina 

partigrupper så långt lagen tillåter.  
• Att säkerställa och kvalitetssäkra så att samtliga nämnder, utskott, bolag och råd arbetar 

efter samma transparensprinciper. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens nämnder är egna myndigheter och har själva fattat beslut om hur handlingar ska 
hanteras och sändas ut till ledamöter inför sammanträden. Som myndighet kan det finnas olika skäl 
till hur man hanterar handlingar inför möten, tex myndighetsutövning, GDPR och annan 
lagstiftning. 
 
En del handlingar är inte allmän handling under beredningen och ska inte delges utanför nämnden. 
 
Enligt nämndernas reglementen så är det ordföranden som bestämmer i vilken omfattning som 
handlingar ska bifogas till ärenden.  
 
Sotenäs kommuns nämnder har goda rutiner för var och en nämnd när det gäller utskick av kallelse 
inklusive beslutsunderlag så att nämndens ledamöter kan ta rättssäkra beslut. Protokoll från 
samtliga sammanträden publiceras på kommunens hemsida och ligger lättillgängliga för 
allmänheten att ta del av. 
 
I Kommunfullmäktige har ersättare yttranderätt. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 148 

Yrkande 

Jeanette Loy (M) och Olof Börjesson (C) föreslår att motionen ska avslås. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jeanette Loys (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att nämnderna är egna myndigheter som 
fattar beslut om hur handlingar ska hanteras och sändas ut till ledamöter inför sammanträden. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 146 Dnr 2021/000290 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 
2021  

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
 
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för olika ärenden. Vid 
dagens sammanträde redovisas balansen för ärenden 2015-2021.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 30 motioner och 11 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Motionsbalans 2021-09-28 
Pågående motioner 2021-09-28 
Pågående motioner 2021-09-28 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 149 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2021 och tar del av motionsbalansen för ärenden 2015-2021.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 147 Dnr 2021/000526 

Motion Fristadsansvar 

Sammanfattning  

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att Sotenäs kommun ska arbeta för att införa 
fristadsansvar och föreslå att Fyrbodal kommunalförbund ska utreda och samverka runt ett 
fristadsansvar för flera kommuner gemensamt. Syftet är att förändra situationen för författare och 
andra kreativa yrken som förföljs och inte kan utöva sina yrken på grund av hot och förföljelse i 
sina hemländer, så att de får en fristad under två år. 
 
Motionären menar att det finns olika sätt att arbeta för att förändra situationen för de författare, 
journalister och konstnärer som förföljs och att ett sätt som många kommuner runt om i landet har 
engagerat sig i är att erbjuda sig vara en fristadskommun. För att ansöka och att vara en 
fristadskommun så krävs det en del åtaganden, ett ansvar som många mindre kommuner inte riktigt 
är beredda att ta. Därför föreslås att flera mindre kommuner ska samverka och ta ett gemensamt 
fristadsansvar tillsammans med Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Västra Götalandsregionen är en fristadsregion sen flera år tillbaka inom ramen för ICORN 
(International Cities of Refuge Network) och har en person anställd som aktivt jobbar med 
fristadsfrågan.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige överlämnade 2021-06-17 § 88 motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Migrationsverket lämnar följande information på sin hemsida att kommuner eller regioner som vill 
bidra till att värna om yttrandefriheten kan erbjuda författare, bildkonstnärer, musiker, dramatiker, 
journalister och andra professionella konstnärer som lever under hot och förföljs i sina hemländer, 
en fristad under två år. 
 
En fristadskonstnär är en person som bjudits in av en svensk kommun eller region på grund av att 
han eller hon förföljs i sitt hemland. I Sverige får konstnären en fristad under två år för att kunna 
leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet. Kommunen eller regionen som bjuder in lovar att 
stå för försörjningen under de två åren. 
 
Uddevalla gick med i Fristadsprogrammet 2015. Programmet innebär att en författare, musiker, 
bildkonstnär, tecknare, scenkonstnär med flera som är utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt 
hemland erbjuds ett tvåårigt stipendium, fri bostad och ett nätverk för att utvecklas konstnärligt och 
för att få arbeta fritt inom sitt konstområde.  
 
I Sverige är ca 25 kommuner och regioner med i fristadsprogrammet tex Region Skåne, Malmö, 
Växjö, Region Jönköping, Linköping, Dalarnas landsting, Karlstad, Eskilstuna, Gävle, Stockholm, 
Uppsala, Sigtuna, Norrköping, Skellefteå, Umeå,  
Västra Götalandsregionen, Göteborg och Uddevalla. 
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Forts. KS § 147 

Beslutsunderlag 

Motion 
Sida från Migrationsverkets hemsida_Fristad åt förföljda 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 150 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige bifaller motionen att frågan överlämnas till Fyrbodals Direktion att ta ställning 
till och efterhöra medlemmarnas intresse. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 148 Dnr 2020/000758 

Medborgarförslag - Hundgård på Smögen 

Sammanfattning  

Annica Koskinen föreslår i ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en hundrastgård i 
Grevevallen på Hasselösund, Smögen. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade 2020-09-24 § 114 medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Bakgrund 

Förslagsställaren skriver: det är viktigt att vi hundägare har god lydnad på våra hundar så att de 
fungerar väl i samhället. För att få detta krävs det träning och att man då kan ha hunden lös. Mitt 
förslag är att man gör i ordning gamla Grevevallen på Smögen (ligger vid Björkemyrsgatan 
nedanför hyreshusen). Det skulle krävas att man rensade bort gräs och buskar samt satte upp staket. 
En soptunna vore även bra.  

Beskrivning av ärendet 

I området runt Grevevallen finns det flera äldre lekplatser som är i behov av upprustning vilket 
kommer att bli tämligen kostsamt. Planen är istället att skapa en större modern lekplats på 
Grevevallen och även inkludera en aktivitetsyta av något slag i området.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Anläggningschefens och anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-04-26 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-10-14 § 65 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att det ska framgå att kommunen inte driver hundgårdar, de som finns 
drivs i annan form. 
Mikael Sternemar (L) föreslår att kommunen ställer sig positiv till att upplåta mark om lämpligt 
område finns och att förslaget om hundrastgård kan arrangeras i föreningsregi. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) förslag och Mikael Sternemars (L) förslag 
och finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 
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Forts. KS § 148 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma, eftersom 
området vid Grevevallen är föremål för planer att skapa en större modern lekplats på Grevevallen 
och även inkludera en aktivitetsyta i området.  
 
Kommunen ställer sig positiv till att upplåta mark om lämpligt område finns och att förslaget om 
hundrastgård kan arrangeras i föreningsregi. 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Fastighetschef 
Anläggningsingenjör 
Fk till Kommunfullmäktige 
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KS § 149 Dnr 2020/000401 

Medborgarförslag - Gångväg Ulebergshamn 

Sammanfattning  

Kvarnmyrsbergets Samfällighetsförening har inkommit med ett medborgarförslag gällande två 
gångstigar i Ulebergshamn dels från Ahlbergs gata till Strandhamnsvägen dels från Ahlbergs gata 
till Klevvägen. 
 
Drift och Projekt-enheten har träffat representanter för samhällsföreningen på plats och diskuterat 
deras förslag. Vid detta möte nåddes en samsyn kring nödvändiga åtgärder på gångvägarna vilka nu 
också har genomförts.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade 2020-04-29 § 60 medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag  
Drift- och projektchefens och anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-14 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-10-14 § 66 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser den besvarad då de föreslagna 
åtgärderna är utförda. 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Fastighetschef 
Anläggningsingenjör 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-10-27 § 138-167 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 21(50)
 

 
 
 
 
 

KS § 150 Dnr 2021/000810   

Motion - Lastbalansera, utjämna avloppsnätet 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion följande i fråga om lösningar för avloppskapaciteten i 
Sotenäs kommun; 

• Att utreda Sotenäs avloppskapacitetsbrist sett över dygnet veckan och året.  
• Att utreda olika former av toppar, inkommande flöde, och rening i olika nivåer.  
• Att utreda möjlighet att över året och dygnet ha en variabel vattenprissättning för att med 

priset balansera flöden.  
• Att utreda möjligheten att vid nybyggnation mellanlagra i slutna tankar som sedan töms via 

automatik, styrd från Sotenäs vatten när det finns kapacitet i VA-systemet.  
• Att utreda att bygga en redundansledning mellan Hunnebostrand och Kungshamn, där man 

samtidigt gräver ned såväl el fiber som annan kanalisation och på toppen bygger en 
cykelled.  

• Utreda att skapa backup för elförsörjning till pumphus utmed VA-systemet. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har beslutat om uppdrag att utreda framtida behov av vatten och avlopp med 
inriktning mot kapaciteten i avloppsreningsverken (KSAU den 16 september 2020), Vänerledning 
(KF den 24 september 2020) samt vattenförsörjningsplan (KS den 18 mars 2021). De två första 
utredningarna pågår. Upphandling av projektledare för VA-plan pågår. 
 
Frågan om enskilda avloppslösningar prövas av miljönämnden i varje enskilt fall, där sluten tank är 
en lösning som undersöks.  
 
En VA-plan innefattar de utredningar som föreslås i motionen och miljönämnden prövar genom 
tillämpning av miljöbalken vilka lösningar som kan vara aktuella i varje enskilt fall. 

Beslutsunderlag 

Motion 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 154 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och beslutar att besvara motionen med att 
kommunen under 2020 och 2021 har beslutat om utredningar i syfte att säkerställa både vatten- och 
avloppskapaciteten i kommunen samt att utredningen täcker in de aspekter som tas upp i motionen.  
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 Forts. KS § 150 

  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 151  Dnr 2019/001220 

Tillsättande av projektledare för cykelleder 

Sammanfattning 

Ärendet rör fråga om finansiering av projektledning för cykelstrategi. Kommunstyrelsen beslutade 
2021-06-09 att ge ”Lobbygruppen för väg 171” i uppdrag att starta upp ”Projekt cykelled i Sotenäs 
kommun” inom ramarna för det tidigare beslutade strategiarbetet och att följa upp projektet och 
rapportera utvecklingen till KS. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att utse en 
projektledare och att avsätta medel i budget 2021 för uppdraget 
 
På förslag från Kommunstyrelsen beslutade Kommunfullmäktige 2021-06-17 om en långsiktig 
budget upp till 10 000 000 Kr över 8 år för färdigställandet, förutsatt att förhandlingar med 
Trafikverket slutförs och godkänns av densamma, samt att upphandlingar av markarbeten i enlighet 
med föreslagen cykelleds sträckning är inom föreslagen budget. Kommunfullmäktige beslutar att 
besluta att avsätta 2 miljoner kronor i investeringsbudget 2022, som ett första steg. 

Beskrivning av ärendet 

Fråga har uppkommit om innebörden av sista meningen kommunstyrelsens beslut ifråga om hur 
uppdraget ska finansieras i budget 2021. Lobbygruppen för infrastruktur har angett att man avsett 
finansiering från kommunstyrelsens ofördelade medel. Vid delårsbokslutet den sista augusti fanns 
1,4 mnkr kvar i kommunstyrelsen ofördelade medel för 2021. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 156 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av att ofördelade medel 
fördelas mellan 2021 och 2022. 
Mikael Sternemar (L) föreslår att ska framgå att det är driftmedel. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och Mikael Sternemars (L) förslag 
och finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektledare för cykelleder inom befintlig budget ska 
finansieras med 0,4 mnkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel för drift, fördelas mellan 2021 
och 2022. 
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Forts. KS § 151 

 

Skickas till 

Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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KS § 152 Dnr 2021/000184 

Motion - Cykelledssamordnare 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att kommunledningen får i uppdrag att se över 
möjligheterna att i första hand ge någon inom befintlig organisation det dedikerade uppdraget att 
avsätta relevant arbetstid, alternativt upphandla externt konsultstöd så Sotenäs kan få säkra 
cykelleder.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2021 att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
I ärende 2019/1220 beslutade kommunstyrelsen att ge ”Lobbygruppen för väg 171” i uppdrag att 
starta upp ”Projekt cykelled i Sotenäs kommun” inom ramarna för det tidigare beslutade 
strategiarbetet och att följa upp projektet och rapportera utvecklingen till KS. Kommunstyrelsen 
beslutade vidare att uppdra åt Kommundirektören att utse en projektledare och att avsätta medel i 
budget 2021 för uppdraget. 
 
I samma ärende beslutade kommunfullmäktige den 17 juni 2021 om en långsiktig budget upp till 10 
000 000 Kr över 8 år för färdigställandet, förutsatt att förhandlingar med Trafikverket slutförs och 
godkänns av densamma, samt att upphandlingar av markarbeten i enlighet med föreslagen cykelleds 
sträckning är inom föreslagen budget.  
Kommunfullmäktige beslutade också att avsätta 2 miljoner kronor i investeringsbudget 2022, som 
ett första steg. 
 
Förvaltningen har också lämnat förslag till beslut ifråga om finansiering av projektledare enligt 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Med ovan redovisade beslut anser förvaltningen att motionen kan bedömas som besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion  
Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 157 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige tackar motionären och besvarar motionen med att kommunen under 2021 har 
beslutat om uppdrag och finansiering ifråga om att säkra cykelleder för Sotenäs kommun.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 153 Dnr 2021/000004 

Delårsbokslut Kommunstyrelsen januari - augusti 2021 

Sammanfattning 

Resultatet för perioden januari - augusti är +5,1 mnkr bättre än budgeterat. Periodens positiva utfall 
beror främst på ofördelade medel (+2,4 mnkr) varav cirka 1 mnkr kommer att fördelas till övriga 
verksamheter under T3. Näringslivsverksamheten redovisar ett positivt resultat (+0,5 mnkr) främst 
beroende på ökade projektintäkter. Måltidsenheten inom tekniska redovisar ett resultat på cirka +1 
mnkr för årets första 8 månader, främst beroende på distansundervisning och minskad volym inom 
dagcenter. Markförvaltning redovisar ett större underskott (-1,8 mnkr) beroende på främst lägre 
intäkter samt högre kostnader för personal och konsult. 
 
Helårsprognosen för kommunstyrelsen uppgår till +1,8 mnkr, varav +1,6 mnkr avser ofördelade 
medel. 
 
Årets nettoinvesteringar uppgår under januari - augusti till -18,0 mnkr, varav -2,6 mnkr avser 
fastighetsköp, och +3,6 mnkr försäljning av fastigheter. Budgeten för året inklusive 
resultatöverföring uppgår till -64,1 mnkr. 
 
Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen ser positiv ut.  
 
Jämfört samma period föregående år har sjukfrånvaron ökat med två procentenheter inom 
kommunstyrelsens verksamheter, och då främst inom måltid- och lokalvårdsenheten.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2021 Kommunstyrelsen, daterad 2021-09-23 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 163 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut per augusti 2021.  

 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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KS § 154 Dnr 2021/000004 

Sotenäs kommun, delårsrapport januari-augusti 2021 

Sammanfattning 

Tertialuppföljningen efter augusti 2021 visar på ett positivt utfall om +25,3 mnkr jämfört med 
budget på +7,7 mnkr. Helårsprognosen för kommunen pekar på ett överskott om +18,3 mnkr 
jämfört med budget på +5,5 mnkr.  
 
För perioden visar nämnds verksamheten en positiv avvikelse från budget med ca +6.5 mnkr. 4,5 
mnkr av den positiva avvikelsen avser kommunstyrelsens allmänna verksamhet (inklusive 
ofördelade medel) där ofördelade medel, IT kostnader och projekt Näringslivsverksamheten är de 
verksamheter som främst avviker positivt. Helårsprognosen för nämndverksamheten uppgår till 
+1,4 mnkr.    
 
De tidigare prognoserna under året visar på förbättrade skatteintäkter. Skatteprognosen per augusti 
för helåret 2021 visar fortsatt på förbättrade skatteintäkter, jämfört med budget. Prognosticerad 
ökning av skatteintäkter jämfört med budget uppgår 2021 till cirka 18 mnkr. Under 2021 
prognosticeras en nedskrivning av tidigare aktiverade översikts och detaljplaner ske med 10 mnkr. 
Avskrivningar beräknas därmed för helåret 2021 överstiga budget med 10 mnkr. Nedskrivningen är 
föranledd av ändrade redovisningsprinciper avseende aktivering av planer enligt rekommendationer 
från RKR. 
 
God ekonomisk hushållning prognostiseras uppfyllas för verksamhetsår 2021 då samtliga 
finansiella mål uppfylls och majoriteten av verksamhetsmålen visar på mycket god måluppfyllelse.      
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsen konstaterar att 
nämnderna sammantaget visar på positiva helårsprognoser i augusti. Omsorgsnämnden 
prognosticerar ett underskott på helåret (-0,9 mnkr). Helårsprognosen för Omsorgsnämnden har 
förbättrats med +1,7 mnkr jämfört med prognosen efter juni. Överförmyndarverksamheten 
prognosticerar ett underskott på cirka 0,1 mnkr beroende på ökade avgifter. Kommunstyrelsen 
uppmanar Omsorgsnämnden att fortsätta arbetet med pågående åtgärdsplaner årets sista fyra 
månader. 
 
Kommunkoncernens resultat efter åtta månader visar på ett överskott om +41,1 mnkr. Prognoserna 
på helår visar på ett positivt resultat om +30 mnkr. Där kommunen står för 18,3 mnkr och 
Sotenäsbostäder för +7,8 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-augusti 2021, daterad 2021-09-27 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 164 
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Forts. KS § 154 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2021 samt prognos 2021. 
Nämnderna uppmanas att fortsätta arbetet med att genomföra upprättade åtgärdsplaner. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 155 Dnr 2021/000004 

Budgetuppföljning per september 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat helårsprognos efter september 
månad. Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-10-11. Helårs-resultatet prognosticeras till 
+21,0 mnkr, vilket är +15,5 mnkr bättre än budgeterade 5,5 mnkr.   
 
De största resultatavvikelserna på helåret avser: 

- Skatteintäkter och kommunal utjämning +20,5 mnkr 
- Avskrivningskostnader för översikts- och detaljplaner till följd av justerade  

redovisningsprinciper -10,0 mnkr 
 

Helårsprognosen efter september är +2,7 mnkr bättre jämfört med prognosen efter augusti, vilket 
främst avser ny skatteprognos (+2,5 mnkr).   

Beslutsunderlag 

Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. september, daterad 2021-10-11 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-11 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos per september. 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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KS § 156 Dnr 2021/000891 

Melleruds kommun ny medlem i Samordningsförbundet Väst  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samord-
ningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.  
 
Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats 
tidigare i år att det förbundet ska upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har 
ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan 
Melleruds kommun har fattat beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i 
Samordningsförbundet Väst. 
 
Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 
2021.  

Tillägg i förbundsordningen 

Det finns ett tillägg i den nya förbundsordningen i § 16 Likvidation och upplösning.  
 
”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund 
så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon 
av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt 
medlemsbidrag till medlemmarna”.  

Ekonomi 

Det framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om 
förbundet fortsätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får 
förbundet utökat bidrag från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds 
kommun kommer att bidra med 155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet 
Väst blir det marginellt lägre bidrags del. Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat 
bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning med 590 tkr.  
 
När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder 
har betalats och egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer 
Samordningsförbundet Väst att framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som 
tillfaller medlemmarna överförs till Samordningsförbundet Väst. 
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Forts. KS § 156 

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till Melleruds kommun 
Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022  
Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst  
Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst  
Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun 
Inbjudan till medlemsdialog-/samråd 2021-10-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 181 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Melleruds kommun som ny medlem i 
Samordningsförbundet Väst. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om 
Likvidation och upplösning:  
”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund 
så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon 
av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt 
medlemsbidrag till medlemmarna”.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller 
från och med den 1 januari 2022  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 157 Dnr 2021/000541 

Val av ny ledamot i Hållbarhetsrådet, förslag från Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige entledigade 2021-06-17 § 85 Stellan Welin (S) från uppdrag som ledamot i 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän och ett uppdrag kopplat till Miljönämnden som ersättare i 
Hållbarhetsrådet. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår att Kommunstyrelsen utser Marianne Olsson (S) till ny 
ersättare i Hållbarhetsrådet. 

Beslutsunderlag 

MNAU protokoll 2021-10-06 § 32 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Marianne Olsson (S) till ny ersättare i Hållbarhetsrådet som representant 
för Miljönämnden i mellersta Bohuslän, tom 2022. 
 
 
 

Skickas till 

Marianne Olsson (S) 
Hållbarhetsrådet  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KS § 158 Dnr 2021/000813 

Val av ny ledamot i Hållbarhetsrådet, förslag från Byggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige entledigade 2021-09-22 § 103 Mikael Andersson (-) från uppdrag som ledamot 
i Byggnadsnämnden och ett uppdrag kopplat till Byggnadsnämnden som ersättare i 
Hållbarhetsrådet. 
 
Byggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen utser Gunilla Ohlin (L) till ny ordinarie ledamot i 
Hållbarhetsrådet.  

Beslutsunderlag 

BN protokoll 2021-09-30 § 135 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Gunilla Ohlin (L) till ny ledamot i Hållbarhetsrådet som representant för 
Byggnadsnämnden, tom 2022. 
 

 

Skickas till 

Gunilla Ohlin (L)  
Hållbarhetsrådet 
Byggnadsnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KS § 159 Dnr 2021/000013 

Redovisning av delegationsbeslut 
Lista på delegationsbeslut under tiden 2021-08-26 - 2021-10-18; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-10-18 92427 

 
Delegationsbeslut antagande av anbud 
ramavtal konsulttjänst plats i havet och 
fiskeredskap 

2021/000763 

2021-10-18 92411 
 

Delegationsbeslut Tertialbokslut januari - 
augusti 2021 

2021/000440 

2021-10-14 92440 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
ramavtal draggning förlorade fiskeredskap 

2021/000746 

2021-10-14 92376 
 

Delegationsbeslut utse personer att utfärda 
anvisningar på kommunens bank- och 
postgiro samt personer med rätt att 
underteckna handlingar 

2020/001222 

2021-10-12 92358 
 

Delegationsbeslut överföring av 
investeringsmedel ombyggnad 
Köpmanstorget 

2021/000817 

2021-10-12 92357 
 

Delegationsbeslut - Överföring av 
investeringsmedel Hygienvårdsanläggning 
Kleven och förskolan på Smögens skola 

2020/000853 

2021-10-12 92346 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om servitut för 
grind Gravarne 3:1 

2018/000933 

2021-10-12 92317 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0711-250-1-01 på Tången 42:1, 
sjöbod och brygga/trädäck 

2021/000818 

2021-10-08 92316 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 09-014-1 och 09-014-2 på 
Malmön 1:219 sjöbod 

2021/000826 

2021-10-07 92298 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 01001620 och 01001630 på del 
av Gravarne 3:1 mark för garage. 

2021/000827 

2021-10-07 91921 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0211-102-1 på del av Uleberg 
4:1, sjöbod och brygga 

2021/000792 

2021-10-07 -99 
 

Förteckning över avtal om timavlönade 
anställningar utfärdade månad 2021-09 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2021-10-06 92246 
 

Delegationsbeslut-  markupplåtelseavtal för 
fiberledningar på Kärrshåla 1:2 och Hovenäs 
1:5 

2021/000710 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-10-05 92223 

 
Delegationsbeslut - förfrågan om 
förrådsuthyrning, Tången 42:1 

2019/001601 

2021-10-05 92197 
 

Delegationsbeslut - Upprätta arrendeavtal 2021/000363 

2021-10-05 91916 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 07-252-1 och 071-040 på del av 
Tången 1:1 sjöbod, brygga samt båtplats 

2021/000751 

2021-10-04 91936 
 

Delegationsbeslut-ansökan om 
villkorsändring gällande arrendeavtal- 04-
051-1, Väjern Sjöbod 

2021/000754 

2021-10-01 92164 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende sjöbod/brygga 0711-374-2 Vägga 
2:262 

2021/000770 

2021-09-27 92027 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om köp av 
mark Askums- Anneröd 1:10 

2013/000049 

2021-09-27 92016 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 09-102-1 Malmön 1:8 

2021/000550 

2021-09-24 92007 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Kolleri Cost 
Management AB 

2020/000445 

2021-09-24 92006 
 

Delegationsbeslut om deltagande i DIS 
Tekniska konsulter Development Partner AB 

2020/000445 

2021-09-24 92000 
 

Delegationsbeslut om deltagande i DIS 
Tekniska konsulter Energy First Sverige AB 

2020/000445 

2021-09-24 90245 
 

Delegationsbeslut - servitut angående allmän 
gångväg gällande genomförandet av 
detaljplan Malmön 1:389 

2020/000967 

2021-09-23 91915 
 

Delegationsbeslut bostadsarrende 05002150 2019/000630 

2021-09-21 91952 
 

Tilldelningsbeslut - Sotenäs Finntorp 2:321 2021/000806 

2021-09-21 91938 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om offentlig mark och offentlig tillställning för 
material vid mässa gällande energirådgivning 
av Uddevalla kommun 

2021/000794 

2021-09-20 91904 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om köp av 
mark, Ellene 1:383 angränsande Ellene 
1:142 

2021/000497 

2021-09-20 91903 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om köp av 
mark, Ellene 1:383 angränsande Ellene 
1:142 

2021/000497 

2021-09-20 91878 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om överlåtelse 
av arrende 08-037-1-02 på del av Hovenäs 
1:6 Sjöbod 

2021/000705 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-09-15 91840 

 
Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av kommunal mark för 
byggnadsställning vid Godtemplargatan 14 i 
Bovallstrand. A475.861/2021 

2021/000765 

2021-09-14 91837 
 

Ansökan och beslut om medgivande för 
sotning av egen anläggning - Bjällane 1:4 

2021/000144 

2021-09-10 91796 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter GICON 
Installationsledning AB 

2020/000445 

2021-09-10 91795 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Relement Miljö Väst 
AB 

2020/000445 

2021-09-10 91794 
 

Delegationsbeslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter för företaget ibirico AB 

2020/000445 

2021-09-10 91747 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om uppställning av byggnadsställning vid 
måleriarbete vid Hvitfeldtsgatan och 
Bäckeviksgatan i Kungshamn. 
A241.901/2021  

2021/000623 

2021-09-10 91744 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark i anslutning 
till verksamheten Albert kök, hotell och 
restaurang. A380.852/2021 

2021/000599 

2021-09-09 91725 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark för Gula 
kiosken på Bohus-Malmön. A368.153/2021 

2021/000588 

2021-09-09 -99 
 

Förteckning över avtal om timavlönade 
anställningar utfärdade månad 2021-07 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2021-09-09 -99 
 

Förteckning över avtal om timavlönade 
anställningar utfärdade månad 2021-08 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2021-09-06 91871 
 

Delegationsbeslut avbrytande av 
upphandling Buss till AME 

2021/000520 

2021-09-02 91607 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
avseende upphandling avtal 
Företagshälsovård 

2021/000329 

2021-09-01 91576 
 

Ansökan om arrende på Kalven, Bohus-
Malmön. Önskar bygga en brygga. 

2018/000519 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-09-01 91451 

 
Delegationsbeslut - Ansökan om att 
arrendera mark för parkering i anslutning till 
fastigheten på Varvsgatan 21 A. 

2019/001001 

2021-08-30 91318 
 

Delegationsbeslut-överlåtelse av arrende för 
sjöbod och brygga, 0911-076-1  

2021/000616 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut   
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KS § 160   Dnr 2021/000012 

Anmälningsärenden 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-10-18 92443 

 
Extra styrelsemöte per capsulam 
protokoll nr 5 - Sotenäs Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

2021-10-18 92405 
 

Uppmaning till kommunen NHF Sweden 

2021-10-14 92378 
 

Sof Väst styrelseprotokoll nr 4 2021-10-
07 

Samordningsförbundet Väst 

2021-10-13 92361 
 

Protokoll extra bolagsstämma 2021-10-
11 - Sotenäs Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

2021-10-13 92360 
 

Protokoll extra bolagsstämma per 
capsulam 2021-10-11 - Västvatten AB 

Västvatten AB 

2021-10-07 92309 
 

Beslut om Mötesdatum 2022 - 
arbetsutskott och förbundsdirektion 

Fyrbodals Kommunalförbund 

2021-10-05 92240 
 

Beslut från Länsstyrelsen angående 
prövning av ändring av de lokala 
ordningsföreskrifterna i Sotenäs 
kommun - 213-43667-21 

Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län 

2021-10-05 92202 
 

Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB, 
Protokoll nr 4 2021-09-30  

Sotenäs Vatten AB 

2021-10-04 92201 
 

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden § 
135 2021-09-30 - Hållbarhetsråd 

Byggnadsnämnden 

2021-10-04 92200 
 

Sammanträdestider 2022, 
Byggnadsnämnden och SBF 
Samverkansgrupp 

Byggnadsnämnden 

2021-10-01 92162 
 

Styrelsemöte Västvatten AB, Protokoll 
nr 4 2021-09-30 

Västvatten AB 

2021-09-30 92159 
 

Sof Väst styrelseprotokoll nr 3 28 sept 
2021 

Samordningsförbundet Väst  

2021-09-20 92285 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansmöte 2021-09-20 

Projektledare 

2021-09-08 91721 
 

Inbjudan till demokratikonferens 1 
oktober 

Sveriges Kommuner och 
Regioner 

2021-08-30 91543 
 

Protokollsutdrag ON § 78 2021-08-26 - 
Revidering av dokumenthanteringsplan 
omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-10-27 § 138-167 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 39(50)
 

 
 
 
 
 

KS § 161   Dnr 2020/000719 

Ansökan om planbesked för del av fastigheten Finntorp 2:238, 
Bovallstrand 

Sammanfattning  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en detaljplan för verksamhet/kontor/handel i södra delen 
av området och bostäder för den norra delen. Området ligger i Bovallstrands norra delar, och 
omringas av bostäder, skog, kyrkogård samt väg 174.  

Bakgrund 
Ansökan om planbesked inkom 2020-07-08. Sökanden är företaget Elektrotjänst och ansökan avser 
delar av fastigheten Finntorp 2:238, om ca 2 hektar. Det sökta området består av jordbruksmark och 
arrenderas idag ut.  
 
Sökande har ansökt och fått beviljat ett förhandsbesked, BN 2020-12-03 § 155 för en 
verksamhetsbyggnad med kontor, handel och förråd i den södra delen av området. Förvaltningen 
konstaterar att det därmed inte behövs någon detaljplan för denna del av sökandens projekt.  
 
Ett avtal om markköp har upprättats mellan kommunen och sökande (enligt beslut i KSAU, se 
bilaga). En ansökan om avstyckning har lämnats in till Lantmäteriet vilken ännu ej behandlats. 
Försäljningen av marken har villkorats av att förhandsbesked om bygglov erhålls för den tänkta 
verksamheten (vilket alltså beviljades i december 2020) men också av att positivt planbesked 
lämnas. Planbeskedet behövs endast för utbyggnad av bostäder i norr, för verksamheten in söder 
finns redan förhandsbesked om bygglov.  
 
I anslutning till området ligger en blandad bebyggelse som består av villor och flerbostadshus i två 
våningar. En kyrkogård finns i söder och förövrigt omgärdas området av skog och kuperad natur. 
Området har en befintlig anslutning via Bärbydalsgatan till väg 174.  
 
Beslut i KSau 2020-10-14 § 191  
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att försälja del av Finntorp 2:238 till Ifwer Fastighet KB 
för råmarksvärde 150 kronor per kvadratmeter och uppdrar till Kommundirektören att slutföra 
försäljningen med köpeavtal där följande krav ska finnas med.  
 
Villkor för försäljningen är att köparen erhåller positivt förhandsbesked om bygglov som vinner 
laga kraft samt positivt planbesked även för övrig mark. Båda villkoren uppfyllda inom 12 månader 
från köpeavtal undertecknats.  
 
Bebyggelsekrav om att byggnation påbörjad inom 12 månader från köpeavtal undertecknats. 
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Forts. KS § 161  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-06-03 § 84 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2021-09-16 
KSAU §191 2020-10-14  

Yrkande 

Bengt Sörensson (S) och Robert Yngve (KD) föreslår att i kommande planarbete ska vägar och 
infrastruktur beaktas. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Bengt Sörenssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar   
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 
• att i kommande planarbete ska vägar och infrastruktur beaktas. 

Upplysning 

Kostnad för planbeskedet är 14 280 kr. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Planingenjör 
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KS § 162   Dnr 2021/000760 

Planuppdrag för bostadsutveckling  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun står inför stora förändringar och förväntar sig inom de närmaste åren en 
befolkningstillväxt till följd av en stor etablering som kommer generera många nya jobb. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med den politiska styrgruppen för ny översiktsplan 
2022 arbetat fram en inventering av verkställda och pågående detaljplaner samt ett förslag på en 
prioriteringsordning för att påbörja nya detaljplaner för bostäder.  
 
Nämnden informerades om planförslag för bostadsutveckling för bl.a. Smögen, Förålarna, Väjern 
och Hunnebostrand.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-09-02 § 121 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2021-08-09 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Roland Mattsson (M) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till 
Byggnadsnämndens beslut med tillägg av att prioriteringsordningen tas bort i beslutet. 
Mikael Sternemar (L) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att återkomma med finansiering. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen att besluta att påbörja planarbete för bostadsutbyggnad, i följande områden;  
 

• U4 Sandön och U5 Västra Hasselösund  
• Östra delen av U12 Östra Väjern  
• U11 mellan Kungshamn och Väjern, öster om väg 174  
• U28 Solliden,  

 
samt avsätta ca 9 miljoner för färdigställande av dessa.  
Detaljplaner för nämnda områden bedöms kunna initieras 2022 och avslutas 2026. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens arbetsutskott att göra prioriteringsordningen och 
att Kommundirektören ska lämna förslag på finansiering.  
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Forts. KS § 162  

 

Skickas till 

Planarkitekt 
KSAU 
Kommundirektör 
Ekonomichef  
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KS § 163    

Information om pågående detaljplaner 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående detaljplaner. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 164  Dnr 2013/000721    

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m.fl, Kungshamn  

Sammanfattning 

Detaljplan för Hotell Kungshamn inleddes 2010 och samråd om ett planförslag hölls 2013. Därefter 
har inget planarbete bedrivits och förvaltningen föreslår därför att planarbetet avslutas. 
 
Kommunstyrelsen beviljade ett positivt planbesked 2010-12-01 § 184. Samråd om ett planförslag 
genomfördes 2013. Syftet med planförslaget var att utöka hotell Kungshamn med ca 25 
lägenheter/hotellrum samt konferensanläggning. Utökningen placerades öster om befintligt hotell, 
på den kommunägda fastigheten Gravarne 3:1. Efter samrådet har inget ytterligare planarbete 
bedrivits och avtal om att ianspråkta del av kommunens fastighet har inte tecknats. 
 
Mail till exploatören skickades 2020-07-31 med förfrågan om planarbetets fortsättning. Inget svar 
har inkommit. Med hänsyn till att ingen aktivitet pågår i planarbetet föreslår samhällsbyggnads-
förvaltningen att planarbetet avbryts.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-09-02 § 114 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-07-07  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta planärende Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 
m.fl, Kungshamn.  
 
 

Skickas till 

Planarkitekt 
Exploatören inkl besvärshänvisning 
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KS § 165  Dnr 2013/000    

Detaljplan för Ramsvik 3:16, f.d. Solstickans barnkoloni  

Sammanfattning 

Ett positivt planbesked beviljades 2009. Planavtal mellan kommunen och exploatören tecknades 
2013. I planavtalets §9a står att avtalet upphör att gälla om exploatören inte inlett planarbete inom 1 
år från det att avtalet tecknats. Därefter har kommunikation skett med exploatören 2016, 2017 och 
2020 angående planarbetet. Ingen aktivitet från exploatören eller dennes plankonsult pågår och 
förvaltningen föreslår därför att planarbetet avslutas. 
 
Kommunstyrelsen beviljade ett positivt planbesked 2009.  
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för turistisk verksamhet på fastigheten.  
Koncept till programhandlingar daterade 2013 har skickats till kommunen.  
Startmöte mellan exploatören, dennes plankonsult och kommunens planhandläggare har inte hållits. 
 
Under det långa tidsintervall som gått sedan planbesked beviljades och konceptet till planprogram 
upprättades har lagar, riktlinjer och kommunens rutiner förändrats. Ett planarbete behöver ha 
kontinuitet för att kunna hanteras enligt gällande regler och riktlinjer. Med hänsyn till att det gått 12 
år sedan planbesked beviljades och 8 år sedan koncept till planprogram upprättades föreslår 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avbryts.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2021-09-02 § 117 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-07-09 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta planärende Detaljplan för Ramsvik 3:16, f.d. Solstickans 
barnkoloni. 

 
Skickas till 

Planarkitekt 
Exploatören inkl besvärshänvisning 
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KS § 166   Dnr 2020/000451  

Information om etableringen 

Sammanfattning 

Information lämnas om projektstatus i Quality Salmons arbete med etableringen, där det för 
närvarande är fokus på miljöansökan. 
 
Detaljplanen beräknas vara klar vid årsskiftet då några delplaner fortfarande saknas från företaget. 
Det gäller den geologiska undersökningen samt arkitektplanen (utformningen av industriparken). 
Den senare är enligt information från företaget i sitt slutskede. 
 
Alla företag som har för avsikt att deltaga i industriparken och nyckelleverantörer, som ingått avtal 
med QS, kommer att träffas i Sotenäs i slutet av november i år under en 2 dagars workshop och 
efter det förväntas ytterligare information kring status på tidsplaner och projektets utveckling. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 167  Dnr 2021/000691    

Renhållningstaxa för Sotenäs 2022 

Sammanfattning 

Grundprinciperna i taxekonstruktionen föreslås vara densamma som i tidigare taxa, en grundavgift 
och en hämtningsavgift. Däremot har Rambo sett över fördelningen mellan de olika 
kundkategorierna vad gäller nyttjandet av de delar som skall täckas av grundavgiften.  
 
Grundavgift ska finansiera kostnader för markarrende, drift och underhåll av kommunens 
återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, 
kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär. Nytt är att 
grundavgiften även ska finansiera insamling av returpapper från publika insamlingsplatser.  
 
Hämtningsavgift ska täcka kostnaderna för hämtning och behandling av restavfall samt 
kärlkostnader för privathushållen. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl eller hyr av Rambo.  
 
1 april 2020 infördes en skatt på avfallsförbränning med 75 kr per ton, skatten höjdes med 25 kr per 
ton till 2021 och kommer att öka med ytterligare 25 kr per ton till 2022. Trots ökade kostnader 2021 
höjdes renhållningstaxan endast med avfallsindex 0,78%. Nytt avtal för transporter till 
avfallsförbränning tecknades 1 juni 2021, avtalet innebar en höjning med 2%.  
 
Rambo föreslår en omfördelning av taxeuttaget mellan grundavgifter och rörliga avgifter för de 
olika kundkategorierna.  
 
För privathushållen föreslår Rambo en höjning av grundavgiften med 120 kr per hushåll och år, den 
rörliga avgiften blir oförändrad. Den genomsnittliga totala avfallsavgiften för privathushållen 
beräknas öka med cirka 4,5%.  
 
För flerbostadshus föreslår Rambo oförändrade grundavgifter per lägenhet samt en justering av 
nuvarande rörliga avgifter vilket innebär så väl höjda som sänkta avgifter. Höjning beroende på 
abonnemang beräknas som mest till 5%.  
 
För verksamheter föreslår Rambo en sänkning av grundavgiften samt att den rörliga avgiften 
förändras till hämtningsavgift per kärl och hämtningstillfälle. 
 
När det gäller avgiften för extra slang vid tömning av enskild avloppsanläggning föreslår vi en 
höjning till 212 kr per påbörjat 10-tal meter så att avgiften blir samma som övriga 
Rambokommuner.  
 
Övriga avgifter regleras med avfallsindex.  
 
Med föreslagna justeringar kommer Sotenäs renhållningskollektiv att budgetera med ett nollresultat 
för 2022 års budget vilket innebär ett ackumulerat överskott på 500 tusen kronor vid 2022 års slut. 
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Forts. KS § 167  

Beslutsunderlag 

RAMBO tjänsteskrivelse taxa 2022, 2021-10-06 
Renhållningstaxa Sotenäs 2022  
Renhållningstaxa Sotenäs 2022 med jämförelse av dagens avgifter. 
Kommunstyrelsens tekniska utskottets protokoll 2021-10-14 § 57 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att 
• Kommunfullmäktige antar föreslagen renhållningstaxa för 2022. 
• Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för 2022 börjar gälla från 2022-01-01 

och gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem införs i kommunen. 
• Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för 2022 ersätter tidigare 

renhållningstaxa beslutad i Kommunfullmäktige 2011-11-14. 
 

Therése Mancini (S) och Bengt Sörensson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag. 
Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Mikael Sternemar (L) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemar (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Bengt Sörensson (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen avslår detta. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition, den som röstar på Mikael Sternemars (L) 
med fleras förslag röstar JA, den som röstar på Bengt Sörenssons (S) med fleras förslag röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar föreslagen renhållningstaxa för 2022. 
Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för 2022 börjar gälla från 2022-01-01 och gäller 
i sin helhet tills nytt insamlingssystem införs i kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för 2022 ersätter tidigare renhållningstaxa 
beslutad i Kommunfullmäktige 2011-11-14. 
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Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Roland Mattsson M X   
Nils Olof Bengtson M X   
Jeanette Loy M X   
Susanne Aronsson de Kinnaird M X   
Olof Börjesson C X   
Mikael Sternemar L X   
Robert Yngve KD X   
Therese Mancini S  X  
Lars-Erik Knutsson S  X  
Birgitta Albertsson S  X  
Bengt Sörensson  S  X  
Anders Persson SD  X  
     
Mats Abrahamsson M X   

Summa (13)  8 5  
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