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På grund av rådande situation med COVID-19 önskar Kommunfullmäktige att allmänheten endast följer 
sammanträdet via webbsändningen som nås via kommunens hemsida. Anledningen är att minska risken för att 

sprida smitta. 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 Torsdagen den 11 november 2021 kl. 09:30 
Plats Samlingssalen i Idrottens Hus, KIF, Kungsgatan 34, Kungshamn, samt på distans 
Ordförande Helene Stranne  

 

 
 
 
 
 
Ärende Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Information från Samordningsförbundet Väst  

Gudrun Emilsdottir 
Anders Paulsson,  
v ordförande 
Kl 09.30 

3.  Melleruds kommun ny medlem i 
Samordningsförbundet Väst Dnr 2021/000891 Gudrun Emilsdottir 

Kl 09.50 

4.  Sotenäs kommun, delårsrapport januari-augusti 
2021 Dnr 2021/000004 Maria Strömberg 

Kl 10.00 
5.  Revisorernas bedömning av delårsrapporten Dnr 2021/000004 Elving Claesson 

6.  Renhållningstaxa för Sotenäs 2022 Dnr 2021/000691 Mats Andresen 
Anja Wallin 

7.  Motion - Införande av miljözon i Sotenäs 
kommun Dnr 2020/000887  

8.  Motion Demokrati och transparens nämnder Dnr 2021/000809  

9.  Motion Fristadsansvar Dnr 2021/000526  

10.  Motion - Lastbalansera, utjämna avloppsnätet Dnr 2021/000810  

11.  Motion - Cykelledssamordnare Dnr 2021/000184  

12.  Redovisning av pågående motioner, 
medborgarförslag och motionsbalans, hösten 2021 Dnr 2021/000290  

13.  

Valärenden 
Avsägelse K Östergren (S) 
Avsägelse M Johansson (V) 
Val av 2:a v ordförande i KF 

  

14.  Inkomna interpellationer och frågor   

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

15.  

Inkomna motioner och medborgarförslag 
• Motion - Lös trafiksituationen på Smögen 
• Medborgarförslag - elektrisk cykelpump på Smögen 
• Medborgarförslag - Fastighetsavgift nyproduktion 

  

16.  Kommunfullmäktiges ärendekalendarium    

17.  Anmälningsärenden   
 
 



 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 30(50)
 

 
 
 
 
 

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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KSAU § 181  Dnr 2021/891 

 

Melleruds begäran om att ingå i Samordningsförbundet Väst 
Melleruds kommun önskar ansluta sig till Samordningsförbundet Väst och har ansökt att få ingå i 
Samordningsförbundet Väst. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till Melleruds önskan om att tillhöra 
Samordningsförbundet Väst och föreslår Kommunfullmäktige att låta Mellerud få ingå i 
Samordningsförbundet Väst  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst  

och till Melleruds kommun 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden  

Färgelanda kommun 

Lysekils kommun 

Melleruds kommun  

Munkedals kommun  

Orust kommun 

Sotenäs kommun 

Strömstads Kommun 

Tanums kommun 

Uddevalla kommun 

Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samord-

ningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.      

Sammanfattning:  

Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidi-

gare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om med-

lemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat 

beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF 

Mellerud… och bilaga 2 Ansökan från Mellerud…. 

Ärende:  

Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 septem-

ber 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samord-

ningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte 

som var den 28 september.  

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att dis-

kutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från 

Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.   

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap 

i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun 

ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat 

om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.   

Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Mel-

leruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har för-

utsättningar för att fatta beslut i tid. 

Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en 

kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har  tagit 

tidigare även för Melleruds kommun. 

Avsiktsförklaring
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Sof Väst Ekonomi  

Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.  

Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fort-

sätter 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 beta-

lats 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 Samord-

ningsförbundet Väst. 

Samordningsförbundet Väst verksamhet  

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksam-

hetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer 

att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förut-

sättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de 

pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i 

Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid 

årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun. 

Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkans-

parterna i Mellerud.   

Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största 

nyttan för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller 

närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskil-

das upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och 

utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.   

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 kom-

munerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-

lemmarna”.  

Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021. 

 

Förlag till beslut:  

att  godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har 

stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.   

 

att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst  gäller från och med den 1 janu-

ari 2022 

 

Avsiktsförklaring
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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 över-

går det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommu-

nerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-

lemmarna”.  

  

 

Uddevalla 12 oktober 2021 

 

Samordningsförbundet Väst:  

 

Kenneth Carlsson    Anders Paulson  

ordförande (Färgelanda kommun)   vice ordförande (Arbetsförmedlingen)  

 

Melleruds kommun:  

 

Morgan E Andersson    Daniel Jensen   

ordförande kommunstyrelsen  ordförande socialnämnden 

 

Bilagor: 

1 Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022 

 

2 Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst  

 

3 Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 

 

4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun  
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Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Gudrun EmilsdottirNamn: 
2021-10-12 11:00Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346

KENNETH CARLSSONNamn: 
2021-10-12 11:00Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
3AE71F1A0E516A742D58BAB68B2AE3C2B4FEC75DDE9ACB71BC46414220705346

ANDERS PAULSSONNamn: 
2021-10-12 12:09Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
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2021-10-12 12:13Datum: 
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2021-10-12 11:16Datum: 
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Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se  
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se 

Tel. 0522 – 69 76 70  

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 

 
Samordningsförbundet Väst (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
1§ Förbundets namn 
 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Väst. Organisationsnummer är 222000-2030. 
 
2§ Förbundets säte 
 

Förbundets säte är Tanums kommun 
 
3§ Förbundets medlemmar 
 

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
samt Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
kommuner. 
 
4§ Förbundets ändamål 
 

Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner i syfte att underlätta och uppnå en 
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. 
 
5§ Styrelsen 
 

Förbundet ska ledas av en styrelse. 
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, 
förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i 
styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 
 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val 
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 
 

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som 
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer över ens sinns emellan om fördelningen av 
kommunernas styrelseposter.  
 
6§ Uppgifter och beslutanderätt 
 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.   
Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
 

http://www.sofvast.se/
mailto:info@sofvast.se


    
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
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Förbundet har till uppgift att: 
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  
 

Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder 
i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande av tjänster avsedda för 
enskilda. 
 
7§ Personal 
 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  
 
8§ Initiativrätt 
 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
huvudmans beslutsordning. 
 
9§ Samråd 
 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade förbundets verksamhet och om frågor 
av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från 
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
10§ Kungörelser 
 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionens officiella anslagstavlor. 
 
11§ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 
 

Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
Fördelningen ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen (statens del 
gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Västra Götalandsregionen med en fjärdedel 
och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210). 
Kommunernas (Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och 
Uddevalla) finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 
november det år val har ägt rum. 
 
 
 

http://www.sofvast.se/
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12§ Styrning och insyn 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna 
i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. 
 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga 
krediter för verksamheten. 
 
13§ Budget och verksamhetsplan 
 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.  
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 

Förbundsstyrelsen fastställer budgeten senast den 30 november året för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 
budgeten. 
 
14§ Revisorer och revision 
 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna och Västra Götalandsregionen ska 
utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 

Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt 
5 § i denna förbundsordning. 
 

För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan 
förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser. 
 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 
 
15 § Utträde 
 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre 
år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som 
sägs i 11 § i denna förbundsordning. 
 

16§ Likvidation och upplösning 
 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens där om eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  
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När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som 
redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar.  
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna. 
 

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.  
 
17§ Tvister 
 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 
 
18§ Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer  
 

Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra 
Götalandsregionens arvodes bestämmelser. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska 
ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser. 
 

Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast grundarvode 
för heltidsarvoderat regionråd.  
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen (2003: 1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet. 
 
19§ Arkivtillsyn 
 

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) 
åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun. 
 
20§  Förbundets bildande 
 

Förbundet bildas den 1 januari 2015.  
Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 2022, under förutsättning att 
samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt denna förbundsordning.  
 
21§ Ändringar i förbundsordningen 
 

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. 
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202r-09-22

sida
12

se6 Dnr KS 202t1259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

2. genomfora en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett.

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Kent Bohlin (S), Christine
Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Olof Sand (S), Ulf Rexefjord (SD),
Liselott Hassel (SD), Roland Berglund (SD), Sandra Rexetjord (SD) och Maftin Andersson (SD)
reserverar sig mot beslutet till formån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Airendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsftirbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturligl vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark part iln hjälp fcir våra
invånare.

Den djupare utredntngen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt korta
rader uttrycka att det är svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
ftirslagen.

Att auslå detta efter en återemiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förualtningen pekar ut
riktningen mot samordningsftirbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större forbund, där flera pafter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i

Samordningsförbu ndet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april202I, $ 56, att foreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänste-
skrivelse med en fördjupad analys.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, $ 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

Ju s Utdragsbestyrka nde
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1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen for Samordningsförbundet Väst.

2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

. Socialnämndens beslut 2027-04-27, 5 56.
r Kommunfullmäktiges beslut 202I-06-23, 9 79.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utredning
. Arbetsutskottets beslut 202I-09-07, g 275.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 203.

Förslag till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett,

Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag,

Beslutet skickas till
Samordningsforbundet Väst
Socialnämnden

J ustera ndes n Utd ragsbestyrka nde





Kommun

Befolkning 

16 - 64 år % exkl. Me % inkl. Me Helår 2021

helår 2022 exkl. 

Mellerud

helår 2022 inkl. 

Mellerud

Skillnad med 

Mellerud

Färgelanda 3 777 4,75% 4,46% 113 011 113 011 112 708 -303

Sotenäs 4 920 6,19% 5,81% 147 211 147 211 146 816 -395

Mellerud 5 157 6,09% 0 153 888 153 888

Munkedal 5 969 7,50% 7,05% 178 598 178 598 178 119 -479

Tanum 7 069 8,89% 8,35% 211 511 211 511 210 943 -568

Strömstad 7 803 9,81% 9,21% 233 473 233 473 232 846 -627

Lysekil 8 042 10,11% 9,49% 240 624 240 624 239 978 -646

Orust 8 347 10,49% 9,85% 249 750 249 750 249 080 -670

Uddevalla 33 616 42,26% 39,69% 1 005 822 1 005 822 1 003 122 -2 700

Totalt 

kommunerna: 84 700 100,00% 2 380 000 2 380 000 2 527 500 147 500

Exkl mellerud 79 543

VG regionen 79 543 100,00% 2 380 000 2 380 000 2 527 500 147 500

Staten/FK+AF 79 543 200,00% 4 760 000 4 760 000 5 055 000 295 000

Total budget 9 520 000 9 520 000 10 110 000 590 000



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se  
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se 

Förbundschef Gudrun Emilsdottir gudrun.emilsdottir@sofvast.se  
Tel. 0522 – 69 5133 eller 0739 – 44 4602 

Inbjudan till medlemsdialog-/samråd 
 

Med anledning av att Samordningsförbundet Väst har fått in från Melleruds kommun ansökan om 

medlemskap i förbundet bjuder vi in till medlemsdialog (ägarsamråd). 

I förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst §9 står: 

9§ Samråd  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets 

verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från 

förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra 

sina uppgifter. 
 

Avsiktsförklaring och förslag till ny förbundsordning och ytterligare handlingar kommer i början av nästa 

vecka. 
 

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställer sig enig bakom en utökning av förbundet och att vi hälsar 

Melleruds kommun välkomna. 
 

Önskvärt är att så många som möjligt av er som får denna inbjudan har möjlighet att delta eller om ni kan 

utse någon ersättare. I annat fall delge oss ert ställningstagande i frågan. 
 

Datum: 15 oktober 

Tid: 13.30 – 14.30 

Plats: Digitalt via Teamslänk (Teamslänk kommer på torsdag till dem som anmäler deltagande) 
 

Dagordning: 

Ansöka från Melleruds kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 
 

Inbjudna: Försäkringskassan:  Lina Edfeldt 

Arbetsförmedlingen:  Anna Johansson 

 VG regionen:   Maria Nilsson 

 Färgelanda kommun:  Tobias Bernhardsson 

Lysekils kommun:  Jan-Olof Johansson 

Munkedals kommun:  Christoffer Rungberg 

Orust kommun:  Catharina Bråkenhielm 

Sotenäs kommun:  Mats Abrahamsson 

Strömstad kommun:  Kent Hansson 

Tanums kommun:  Liselotte Fröjd 

Uddevalla kommun:  Ingemar Samuelsson 

http://www.sofvast.se/
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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 



 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 28(50)
 

 
 
 
 
 

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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KSAU § 164 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 
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Forts. KSAU § 164 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2021 samt prognos 2021. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef / Tf Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 40 00 
E-post: maria.stromberg@sotenas.se / lennart.andersson@sotenas.se 
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Sotenäs kommun, delårsrapport januari - augusti 2021 
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.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2021 samt prognos 2021. 
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Den kommunala koncernen består av:  
- de kommunala nämnderna, inklusive Miljö-

nämnden i mellersta Bohuslän (MimB) vilken är en 
gemensam nämnd mellan kommunerna Sotenäs, 
Munkedal och Lysekil,  

- stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun, och 
- fyra kommunala bolag. De kommunala bolagen 

Sotenäsbostäder AB, Sotenäs RehabCenter AB, och 
Sotenäs Vatten AB ägs till 100 procent av Sotenäs 
kommun. Rambo AB ägs till 25 procent av Sotenäs 
kommun. Resterande del ägs av kommunerna Lysekil, 
Munkedal och Tanum.  

Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun ingår i 
koncernen men är vilande och har inte innehavt några 
lokaler under året. 

 
 

Sammanfattning  
Delårsrapporten för januari – augusti 2021 görs för tredje året i rad per tertial, istället för som tidigare, per 

kvartal. Rapporten är indelad i en förenklad förvaltningsberättelse samt en ekonomisk uppföljning. 
 

Kommunkoncernen 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Resultatet för kommunkoncernen för perioden uppgår till +41,1 mnkr (föregående år +46,3 mnkr). Prognosen 
på helår beräknas landa på +29,9 mnkr (ojusterat för koncerninterna poster). Skillnaden i utfall jämfört med 
helårsprognos beror i huvudsak på att kommunens nämndsverksamhet där nettokostnader väntas öka med 5,1 mnkr 
utöver budget under tredje tertialet, därtill prognostiseras mycket låga vinster från fastighetsförsäljningar under 
tredje tertialet.  

Investeringarna på helår beräknas uppgå till cirka 117 mnkr, utfallet för perioden uppgår till cirka 58 mnkr.  
 
 

 
Kommunen 

Resultatet för perioden uppgår till +25,3 mnkr och 
har jämfört med budget för perioden en positiv 
avvikelse med 17,6 mnkr. Det innebär att resultat i 
förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning för perioden uppgår till 6,8 procent.  

Prognosen på helår beräknas uppgå till 
+18,3 mnkr. Det är en förbättring med 12,8 mnkr 
jämfört med helårsbudgeten som uppgår till 
5,5 mnkr. Resultatet i förhållande till skatteintäkter 
och kommunal utjämning beräknas således för 
helåret landa på 3,3 procent jämfört med budget 1,0 
procent. Skillnaden i helårsprognos jämfört med 
helårsbudget beror i huvudsak på ökade 
skatteintäkter jämfört med budget (+18,0 mnkr). 
Resultatet påverkas negativt av nedskrivningar av 

tidigare aktiverade översikt och detaljplaner  
(-10,0 mnkr). Nämndverksamheten beräknas på 
helåret hamna i nivå med budget och centrala 
nettokostnader beräknas understiga budget. 

 Investeringarna uppgår för perioden till 
18,6 mnkr (inklusive försäljningsinkomster), helårs-
prognosen ser ut att landa på 32,5 mnkr (budget 64,1 
mnkr). Givet att prognosen håller kommer 
självfinansieringsgraden för investeringar vara 
bättre än kommunfullmäktiges mål och beräknas 
uppgå till 176 procent.  

Prognostiserad måluppfyllelse visar att 
kommunen 2021 uppfyller god ekonomisk hus-
hållning då samtliga finansiella mål beräknas 
uppnås, och majoriteten av verksamhetsmålen visar 
på en mycket god måluppfyllelse.  
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Förvaltningsberättelse  
I förvaltningsberättelsen ingår uppföljningen av 
viktiga förhållanden för kommunens resultat och 
ställning, kortfattad beskrivning av händelser av 
väsentlig betydelse och förväntad utveckling, 
uppföljning av god ekonomisk hushållning samt 
balanskravsutredning och väsentliga personal-
förhållanden 
 
Viktiga förhållande för resultat 
och ekonomisk ställning 

Avsnittet syftar till att belysa sådana förhållanden 
som inte redovisas i balansräkningen eller resultat-
räkningen, men som är viktiga för bedömningen av 
den kommunala koncernens och kommunens resultat 
eller ekonomiska ställning 
 
Samhällsekonomin 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrev i 
senaste ekonomirapporten (maj 2021) att 
konjunkturen under 2021 beräknas stärkas allt 
snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt 
beräknas uppgå till dryga 3 procent. Senast den 5 
september förväntas hela den vuxna befolkningen i 
Sverige ha erbjudits en första dos skyddande vaccin. 
I takt med sjunkande smitta och minskad 
vårdbelastning kommer restriktioner att kunna 
mildras och, framförallt under hösten, förväntas ge 
en extra skjuts till konjunkturen. Denna utveckling 
förväntas inte minst att gynna de inhemska 
tjänstenäringarna.  

Både 2021 och 2022 beräknas en hög BNP-
tillväxt. Med en allt starkare återhämtning för 
arbetade timmar. Däremot beräknas det dröja flera år 
innan arbetsmarknaden är återhämtad. Trots en 
relativt snabb svensk konjunkturuppgång beräknas 
andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som 
gällde före pandemin.  

 
Kommuner 

Kommunsektorn visade på rekordhöga resultat 
2020, ett överskott om knappt 30 miljarder. De 
samhällsekonomiska förutsättningarna pekade inför 
2020 på en svag utveckling av intäkter. Därför 
tillfördes också 3,5 miljarder i ökade generella 
bidrag. Men när pandemin slog till innebar det att 
vissa verksamheter fick stängas, andra fick lägre 
efterfrågan. 

Inom äldreomsorgen blev antalet brukare betydligt 
färre än vanligt. Nyttjande av skolbarnomsorg 
minskade på grund av hög sjukfrånvaro bland barnen 
kombinerat med att många föräldrar arbetade 
hemma. Detta är också en förklaring till de höga 
resultaten. Omsorgen drabbades av höga mer-
kostnader men som i hög utsträckning 
kompenserades av staten. Även full kompensation 
utgick för sjuklöner under del av år och under slutet 
av året med delvis kompensation. Därtill ökade de 
generella bidragen med 19 miljarder. Bara under 
2020 kom regeringen att lägga fram tolv 
ändringsbudgetar, utöver de två ordinarie under vår 
och höst. Den osäkra tiden krävde helt enkelt 
flexibilitet och rekordsnabba omställningar. 

Framförallt kommunerna väntas att, likt 2020, få 
ett positivt resultat i år till följd av de tillfälliga 
statsbidragen under pandemin. Men i en oviss tid är 
de exakta ekonomiska konsekvenserna svåra att 
förutspå. 

Osäkerhetsfaktorerna är många och utvecklingen 
i samhället avhängig smittspridning, vaccinations-
takt och restriktioner. Arbetslösheten kommer att 
vara fortsatt hög fram till 2024 och pandemin 
kommer få en rad långsiktiga konsekvenser för 
kommunsektorn. 

 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Kommunfullmäktige har beslutat att Sotenäs får 
avsätta medel i RUR. Reserven får användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Ett sätt att 
avgöra om RUR får disponeras är att jämföra 
utvecklingen av det årliga underliggande skatte-
underlaget för riket med den genomsnittliga utveck-
lingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning 
får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet.  

Sotenäs RUR uppgår till 20,0 mnkr vilket också 
är maximal nivå enligt kommunfullmäktiges beslut. 
Med SKR:s senaste prognos är det möjligt att 
utnyttja RUR för verksamhetsår 2022, 2023 och 
2024. 

Källa: Sveriges kommuner och regioner, cirkulär 
21:31 
 

mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2021-09-27 
 
 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 5 av 39 

Pandemi 

Under 2020 ökade de generella bidragen med 
19 mdkr för att kompensera för befarad lägre 
utveckling av skatteunderlaget. Därtill ersattes för 
sjuklöner, merkostnader inom omsorgsverksamhet, 
kompensation för extra livsmedelstillsyn, bidrag för 
minskad isolering av äldre mm. Full kompensation 
för sjuklöner utgick för perioden april till juli. För 
augusti och september utgick delvis ersättning.  

Under 2021 kvarstår de höga generella bidragen 
samt delvis kompensation för sjuklöner fram till och 
med september månad.  

 
Sotenäs  

Skatteunderlagstillväxt 

För 2020 var skatteunderlagstillväxten den lägsta 
på tio år. För 2021 ses en klar förbättring av 
skatteunderlagstillväxten framförallt beroende på 
ökning av löneinkomster. För Sotenäs syns det också 
tydligt i den senaste skatteprognosen (augusti 2021). 
Framförallt i en markant förbättring av slut-
avräkningen. Sammantaget, jämfört med budget 
2021, ökar skatteintäkter med 12,3 mnkr. I 
jämförelse med bokslut 2020 ökar intäkterna med 
10,7 mnkr.  

 
För 2020 ökade regleringsposten till 26,9 mnkr, 

detta som en del i ökad kompensation för den 
pågående pandemin där skatteintäkterna befarade 
sjunka markant. För 2021 kvarstår denna 
kompensation och uppgår till 27,2 mnkr i senaste 
skatteprognosen. Dessa bidrag kommer succesivt att 
avta och för budget 2023 beräknas posten uppgå till 
14,5 mnkr. Prognosen på helår indikerar ett 
överskott mot budget på cirka 17,9 mnkr.  

Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal 
utjämning med 3,4 procent (18,3 mnkr) 2021 jämfört 
med bokslut 2020. 
 
Övriga ersättningar och riktade 
stadsbidrag 

För sjuklöner har erhållits ca 2,8 mnkr under året 
och kompenserar därmed delvis sjuklönerna för 
perioden januari till juli. De riktade statsbidragen har 

ökat 2021 både till omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden.  
 
Demografi 

 
2020 ökade befolkningen med 39 personer från 

9 061 till 9 100 personer. Detta berodde på hög in-
flyttning till kommunen vilket övervägde både 
utflyttning och det negativa födelsenettot.  

Uppgifter från kommuninvånarregistret (KIR) 
visar att Sotenäs befolkning per 17/9 2021 ökat med 
39 invånare jämfört med årsskiftet 2020 och uppgår 
till 9 139. 

Befolkningen karaktäriseras av att andelen 
personer 65 år och äldre är mycket hög. Det framgår 
också genom måttet demografiska försörjnings-
kvoten, vilket beräknas som summan av antal 
personer 0 - 19 år och antal personer 65 år och äldre 
dividerat med antal personer 20 - 64 år. Önskvärt är 
ett lågt värde. Sotenäs värde för 2020 uppgick till 
1,00. För riket var motsvarande värde 0,77 och för 
Västra Götalands Regionen 0,88.  

Källa: SCB. 
 

Finansiella risker 

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och 
beskriva eventuella ränte- och valutarisker. 
Kommunen amorterade hela låneskulden under 2018 
och därmed är kommunens ränterisk mycket låg för 
kommande år. Kommunen har inga utlandslån och 
löper därmed heller ingen valutarisk. 

För kommunkoncernen ser bilden annorlunda ut 
då dagens sammanlagda koncernlåneskulden uppgår 
till 773 mnkr. Med mycket låga räntor påverkar 
räntekostnaderna bolagen marginellt. Däremot är 
risken påtaglig vid en kommande räntehöjning. 

 
  
 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Skatteintäkter 474,5 472,9 485,2 

Utjämning  33,9 33,1 39,1 

Fastighetsavgift 34,5 37,2 36,9 

Summa 542,9 543,3 561,2 

Ålder 2018 2019 2020 2021-08 

0 – 19 1 494 1 500 1 459 1 410 

20 – 64 4 581 4 556 4 549 4 509 

65 – 79 2 245 2 306 2 391 2 463 

80 + 710 699 701 757 

Summa 9 030 9 061 9 100 9 139 
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Kommunens borgensåtaganden 

Borgensåtagande redovisas utanför balans-
räkningen. Kommunens borgensåtagande är en 
viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. Totalt 
har kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande 
med 959,6 mnkr. Av dessa är (per 2020-12-31) 786,5 
mnkr ianspråktaget. Under 2020 utökades borgens-
åtagandet med ytterligare 100,0 mnkr till 
Sotenäsbostäder AB. Bostadsbolaget står också för 
störst andel av förpliktelsen med 643,8 mnkr. 
Därutöver tillkommer borgen för Sotenäs Vatten AB 
på 280,0 mnkr. För Sotenäs RehabCenter AB finns 
åtagande om ca 25,0 mnkr samt för Rambo AB ett 
åtagande om 25,8 mnkr.  

Kommunen har också några mindre borgens-
åtagande i föreningar samt även solidarisk borgen 
för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I nuläget 
överstiger Kommuninvest tillgångar dess skulder.  

Sammantaget bedöms risken som låg för dessa 
skulder. 

 

Pensionsåtagande 

Kommunen redovisar pensionerna enligt den så 
kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att 
den större delen av pensionsskulden redovisas utan-
för balansräkningen bland ansvarsförbindelser. 
Under våren 2021 beslutade RIPS-kommittén om att 
ett förändrad livslängdsantagande. Med en för-
ändring framförallt för män. Med högre livslängds-
antagande medför en ökning av pensionsskulden då 
pensionsförmånen är livsvarig. 

För Sotenäs har en ny pensionsprognos beräknats 
av Skandia, prognosen bygger på de nya livslängds-
antagandena.  

För Sotenäs del beräknas inte detta antagande 
medföra ökad ansvarsförbindelse på helår 2021 eller 
högre kostnader än jämfört med tidigare prognoser.  

För helår 2021 bedöms ansvarsförbindelsen upp-
gå till 220,1 mnkr (bokslut 2020 223,6 mnkr). 

Efter 1998 ändrades redovisningen och en 
löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs 
numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner 
beräknas 2021 belasta årets resultat med 37,2 mnkr 
jämfört med 41,2 mnkr för år 2020. 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande 
som påverkar och tränger undan verksamhets-
kostnader. Totalt sett innebär dessa åtaganden en 
hög risk. 

 
 
 
 

  

Bolag Beviljat Utnyttjat Kvar  

Sotenäsbostäder AB 643,8 507,8 136,0 

Sotenäs RehabCenter AB 25,0 25,0 0,0 

Sotenäs Vatten AB 280,0 243,0 37,0 

Rambo AB 25,75 0,0 25,75 

Föreningar 10,8 10,8 0,0 

Summa 959,6 786,6 198,8 
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Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering risk 

Omvärldsrisk 
Befolkning 

Demografisk försörjningskvot  Kommunen  Arbete pågår för ökad inflyttning 
i åldersgruppen arbetsför ålder 
men även att få ungdomar att, 
efter fullföljd utbildning, 
återvända till kommunen.  

Omvärldsrisk 
Riktade statsbidrag 

Under året har ett antal riktade 
statsbidrag tillkommit. Fram-
förallt inom äldreomsorg. Vilket 
är positivt, då dessa bidrag är 
riktade kan de komma att 
upphöra med kort tidshorisont. 
Att budgetera och permanent 
höja verksamhetens kostnader är 
en risk för kommande år.  
  

Kommunen Arbete pågår med 
implementering av dessa 
tillkommande medel.  

Verksamhets-
risk  
Kompetens-
försörjning 

Ökat antal pensionsavgångar 
kommer att ske inom en 
överskådlig framtid samt även 
behov av nyrekrytering. 

Kommunen Samtliga förvaltningar arbetar 
med personalförsörjningsplan. 
För att kunna ersätta kompetenser 
kommunen tappar i samband med 
pensionsavgångar. Men också för 
att kunna rekrytera nya behov 
samt bibehålla och utveckla 
befintlig personal. Medel ur 
omställningsfonden används då 
det är möjligt. 
 

Verksamhets-
risk  
Eftersatt underhåll 
av fastigheter 
 

Minskar värdet på tillgångarna Kommunen, 
kommunstyrelsen.  Genomföra underhållsplaner. 

Finansiell risk 
Ränterisk 

Hög skuldsättning ger 
betydande kostnadseffekter vid 
ökad räntenivå.  

Kommunala 
koncernen 

Bedöms i dagsläget som låg. 
Reporäntan ligger kvar på 0,00 
procent. Bostadsbolaget har 
räntesäkrat delar av lån genom så 
kallade swappar. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Syftar till att upplysa om händelser av väsentlig 
betydelse för den kommunala koncernen och 
kommunen som har inträffat under räkenskapsåret 
eller efter dess slut. 
 
Företagsetablering 

Under året har Sotenäs arbetat med en etablering 
av cirkulär industripark som kommer att bedriva 
Europas största landbaserade laxodling. Etab-
leringen kommer, om tillstånd ges, att påverka hela 
kommunkoncernen på många olika sätt. Med ökade 
skatteintäkter och arrendeintäkter, men också med 
förhoppning av ökat antal invånare och en jämnare 
åldersfördelning. Detta innebär också ökade krav på 
tillgången till bostäder, renhållning samt vatten-
försörjning vilket direkt påverkar de kommunala 
bolagen. Utan godkänt miljötillstånd kommer 
etableringen inte att realiseras. Företaget planerar att 
skicka in miljöansökan under 2021 och hoppas få 
svar på ansökan under 2022, för att därefter komma 
igång med byggnadsarbeten. Anläggningen beräk-
nas vara i full produktion 2026. 

Andra aktuella företagsetableringar avser 
Marenor:s verksamhetsflytt från Varberg till 
Kungshamn, samt en eventuell etablering på Gule-
skär i Kungshamn, även den inom fiskindustrin. 

 
Rättstvister 

Inga pågående rättstvister. 
 

Hållbarhetsarbete 

Symbioscentrum har under året deltagit i det 
Nordiska närverket Nordic Circular Hubs för facili-
tering av symbiosutveckling. Medel för nya hållbar-
hetsprojekt har beviljats under året, bl.a. SIR – 
Sustainability, Innovation and Resilience, Blå mat, 
och Hållbar kunskapsturism. 

Under årets första åtta månader har Sotenäs 
Marina Återvinningscentral (MÅC) tagit emot cirka 
70 ton marint avfall. Ett projekt har påbörjats till-
sammans med Naturvårdsverket och Havs- och 
Vattenmyndigheten för att utveckla systemet kring 
återvinning av fiskeredskap. I testbädden för marint 
avfall är per sista augusti tolv företag anslutna. 
Projektet testar nya applikationer för materialet som 
samlas in till anläggningen. Projektfinansiären för 
testbäddsprojektet, Vinnova, har ställt frågan om att 
visa upp arbetet med MÅC:en på världsutställningen 
i Dubai år 2022.  

Vid årets första kommunfullmäktige antogs 
Hållbarhetsstrategi 2030, vilket innebär att det nu 
finns en styrning och prioritering för kommunens 
och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete. 

 
Covid-19  

Verksamheten har under årets åtta första månader 
i stora delar påverkats av pandemin.  

Omsorgsverksamhet 
Verksamheten är fortfarande till viss del anpassad 

till pandemins restriktioner. Fortsatta restriktioner 
medför att arbetet med effektivt användande av 
personalresurser begränsas. Ökad psykisk ohälsa har 
upptäckts som en postpandemisk effekt, dels hos 
brukare, dels hos medarbetare, vilket har lett till 
ökade långtidssjukskrivningar.  

Förvaltningen har för statliga medel anställt en 
rehab-koordinator som kommer ge operativt och 
strategiskt stöd i arbete kring hälsofrämjande 
insatser och rehab-processer. 

 Grundskola 

Under våren har Sotenässkolan årskurs 7 – 9 
försökt minska trängsel och risk för smittspridning 
bland elever och personal genom att bedriva 
undervisning på distans. Skolan har under perioder 
haft en årskurs i skolan med undervisning på plats 
och två årskurser på distans. Andra insatser för att 
minska smittspridning har varit att låta vissa 
högstadieelever få busskort för att på så vis minska 
trängsel på bussarna, samt organisera raster och tider 
och plats för skollunch för att på så många sätt som 
möjligt undvika trängsel. Från och med höstterminen 
kvarstår inga anpassningar beroende på pandemin. 

Förskola  
Några få avdelningar inom förskolan har drabbats 

av sjukdomsperioder bland personal och efter sam-
råd med Folkhälsomyndigheten har dessa avdel-
ningar hållits stängda under kortare tid. Barn har inte 
växlat mellan avdelningar, utan varit hemma tills det 
varit möjligt att öppna avdelningarna igen i syfte att 
minska smittspridning. Från och med hösten kvarstår 
inga anpassningar beroende på pandemin. 
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Verksamhetens nettokostnader  

 
För perioden 2019 – 2022 har beslutat fattas om 

plan för minskat kommunbidrag på 36,5 mnkr. För 
2021 uppgår sammanlagt besparingskrav till 
10,9 mnkr för nämnderna. Ett omstrukturerings-
arbete för att minska kostnaderna har pågått de 
senaste åren.  Nedanstående tabell visar 
utvecklingen av verksamhetens nettokostnader inom 
de största verksamhetsområdena. För samtliga 
verksamheter ses en minskning eller oförändrad 
utveckling 2020 jämfört med år 2019. En förändring 
i kostnadsfördelningen mellan grundskola och fritids 
påverkar dock siffrorna i tabellen nedan. 

 
Verksamhetens nettokostnadsavvikelse 

 
Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva 

värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa 
värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Från och 
med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett 
nytt sätt pga. förändringar i kostnadsutjämningen. 
Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. För 
Sotenäs indikerar nettokostnadsavvikelsen 28 mnkr 
högre kostnader än förväntat.  
Källa: Kolada.se. 

Förväntad utveckling  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upp-
lysningar om den kommunala koncernens och 
kommunens förväntade utveckling.  

 
Effekter av pandemin 

Ojämlikheter i hälsa har ökat de senaste åren och 
den tenderar att öka ännu mer under pandemin då 
förutsättningarna för att hantera krisen ser olika ut 
för olika människor. Exempelvis förekommer en hög 
arbetslöshet i samhället, i linje med finanskrisen 
2009. Värst drabbade är unga och utlandsfödda, en 
ofta redan utsatt grupp. Pandemins konsekvenser 
kommer vara stora och långsiktiga både för 
människors psykiska, fysiska och sociala hälsa.  

Det är därmed av vikt att redan nu utreda och 
börja förebygga de sociala konsekvenserna som 
redan uppstått eller kan komma att uppstå för att 
minimera risken för ökade kostnader samt ökat 
mänskligt lidande i framtiden.  

 
Investeringar 

Inför kommande år står kommunkoncern inför 
stora investeringsutgifter. VA-bolaget, bostads-
bolaget och kommunen har omfattande investerings-
behov. Det är av största vikt att kunna självfinansiera 
investeringarna i så hög utsträckning som möjligt för 
att inte lämna över skulder till kommande 
generationer. För att göra det behövs högre resultat i 
kommunen men även att amortering påbörjas i de 
kommunala bolagen.  

 
Översiktsplan 

Ett av kommunens viktigaste styrdokument, 
översiktsplan, är under översyn. Hur samhälls-
planeringen ska se ut kommer att få stor påverkan 
både för verksamheten som drivs i kommunen och 
för kommunens bolag. Arbetet beräknas vara klart 
under 2022.  

 
Omstruktureringsarbete 

Fortsatt pågår igångsatt omstruktureringsarbete 
inom kommunens verksamheter för att anpassa verk-
samhetens kostnader till beslutade ramar.  

 
2019-

08 
2020-

08 
2021-

08 
För-

ändring 

Förskola -27,9 -27,7 -30,0 +8,3% 

Fritidshem -4,4 -4,6 -5,8 +26,1% 

Grundskola F-9 -54,2 -51,9 -51,2 -1,3% 

Gymnasieskola -20,5 -21,9 -20,7 -5,5% 

Vuxenutbildning -4,2 -2,5 -2,6 +4,0% 

Individ- och 

familjeomsorg -19,1 -17,9 -19,4 +8,4% 

Äldreomsorg -94,8 -108,3 -104,5 -3,5% 

Nettokostnadsavvikelse 2018 2019 2020 

Förskola, % 31 17 15 

Förskola, mnkr 11 7 6 

Fritidshem, % 2 1 -11 

Fritidshem, mnkr 0 0 -1 

Grundskola F-9, % 20 13 13 

Grundskola F-9, mnkr 14 9 10 

Gymnasieskola, % 19 24 6 

Gymnasieskola, mnkr 6 8 2 

Individ- och familjeomsorg, % 17 20 14 

Individ- och familjeomsorg, 

mnkr 4 5 4 

Äldreomsorg, % 4 4 4 

Äldreomsorg, mnkr 7 7 7 

Mnkr totalt, exklusive LSS 43 35 28 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  

 
Bedömning av måluppfyllelsen 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning krävs för att räkenskapsåret ha uppfyllt 
god ekonomisk hushållning att: 

• Samtliga finansiella mål uppnås under räkenskapsåret 
• En övervägande del av verksamhetsmålen uppfylls under året, eller under den tid som anges i mål-

formuleringen 
Bedömning av måluppfyllelse görs genom en sammanvägd bedömning av fullmäktiges indikatorer och 

underliggande måluppfyllelse i nämndernas styrande verksamhetsmål. Bedömningen av måluppfyllelsen efter 
augusti månad avser årets helårsprognos jämfört med målvärdet. Denna baseras på bedömda helårsprognoser för 
de indikatorer som är kopplade till respektive mål, dels i forma av nyckeltal, dels i form av nämndens styrande 
verksamhetsmål. 

Teckenförklaring 
Målet kommer helt eller i hög grad uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 90 procent eller mer. 
Målet kommer delvis uppfyllas. Indikatorn prognostiseras bli 51 – 89 procent uppfylld. 
Målet kommer inte uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 50 procent eller mindre.  

 
 
Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning  

1. Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska under mandatperioden 
2019 - 2022 uppgå till 1,0 procent. I budget 2021 sätts resultatmålet till 5,5 mnkr (1,0 procent i 

förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag)   

 

 
 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 
 
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 

25,3 mnkr och är därmed avsevärt bättre än budget 
för perioden 3,7 mnkr. Det innebär ett resultat om 
6,8 procent i förhållande till skatter och kommunal 
utjämning. Därmed är målet helt uppfyllt för 
perioden. Prognosen för helåret pekar på ett 
överskott på 18,3 mnkr, i jämförelse med budget, en 
positiv avvikelse med 12,8 mnkr. Prognosen innebär 

ett resultat om 3,3 procent i förhållande till skatter 
och kommunal utjämning. Målet är därmed uppfyllt 
för verksamhetsår 2021. 

Avstämning av det långsiktiga målet innebär att 
resultat i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning för åren 2019 - 2022 uppgår 
till 2,4 procent (för år 2019 +6,4 mnkr, 2020 +18,1 
mnkr, 2021 +18,3 mnkr och budget 2022 +8,9 
mnkr). Målet beräknas därmed vara helt uppfyllt för 
den innevarande mandatperioden. 

 
 

 
 
  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
augusti 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Årets resultat, mnkr 

 

18,1 25,3 18,3 5,5  
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 

kommun, i % 

3,3% 6,8% 3,3% 1,0%  
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2. Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat      

  
 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 
 
Investeringsvolymen ska inte överstiga summan 

av årets avskrivningar och årets resultat. För 
perioden uppgår investeringar inklusive försälj-
ningsinkomster till 18,6 mnkr och prognosen för 

helåret beräknas uppgå till 32,5 mnkr. Själv-
finansieringsgraden uppgår per augusti till 271 
procent. För helåret beräknas den sjunka till 176 
procent. Investeringsmålet bedöms därmed att kunna 
uppfyllas för verksamhetsåret. 

 

3. Finansiellt krav på förvaltningar, Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. 

3. Finansiellt krav på förvaltningar, Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid   

  
 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 
  
Målet innebär att verksamhetens nettokostnader 

ska minska över tid. År 2021 har det inneburit att 
utbildningsnämndens budgetram minskats med 5,9 
mnkr och omsorgsnämndens budgetram minskats 
med 3,2 mnkr.  

I helårsutfallen och prognosen inkluderas årliga 
prisuppräkning för köp av varor och tjänster samt 
löneökningar, vilket uppgår till 2 - 3 procent per år.  

 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens helårsprognos visar ett 

resultat i nivå med budget, trots att budgetramen 
minskat med 5,9 mnkr. 

Förskolans nettokostnader prognostiseras uppgå 
till 42,9 mnkr vid årets slut, vilket innebär en 
minskning med -2,9 procent sedan 2018 (+2,4 
procent jämfört med föregående år). Verksamheten 
prognostiserar 2021 ett överdrag mot budget om  
-1,2 mnkr, till följd av pågående coronapandemi. 

Helårsprognosen för grundskolan inklusive för-
skoleklass uppgår till 76,8 mnkr vilket är en 
minskning med -4,5 procent sedan 2018 (-0,9 
procent jämfört med föregående år). Grundskole-
verksamheten prognostiserar 2021 ett överskott mot 
budget om +1,0 mnkr. 

Gymnasieverksamhetens helårsprognos uppgår 
till 31,9 mnkr vilket är en minskning med -3,9 
procent sedan 2018 (-1,8 procent jämfört med 
föregående år).  Verksamhetens prognostiserar 2021 
ett överskott mot budget om +0,5 mnkr. 

 
Omsorgsnämnden 
Äldreomsorgsverksamhetens helårsprognos upp-

går till 151,0 mnkr vilket är en ökning med 
6,8 procent sedan 2018 (-1,2 procent jämfört med 
föregående år). För området äldreomsorg visar 
helårsprognosen ett underskott på -1,5 mnkr vilket 
främst beror på höga personalkostnader hänförligt 
till pandemin och dess restriktioner som försvårat 
effektivt resursutnyttjande.   

 
 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
april 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Självfinansieringsgrad för nettoinvesteringar, i % 

 

157% 271% 176% 92%  

Indikator Helår 
2018 

Helår 
2019 

Helår 
2020 

Utfall 
aug 

Prog. 
2021 

Mål 
2021 

 
Nettokostnad förskola, mnkr 

 

-44,2 -40,7 -41,9 -30,0 -42,9 Minska  
Nettokostnad grundskola (inkl. förskoleklass), mnkr 

 

-80,4 -79,1 -77,5 -51,2 -76,8 Minska  
Nettokostnad gymnasieskola, mnkr 

 

-33,2 -38,2 -32,5 -20,7 -31,9 Minska  
Nettokostnad äldreomsorg, mnkr 

 

-141,4 -144,1 -152,8 -104,5 -151,0 Minska  
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Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning  

 
4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun    

 
* Indikatorn avser Sotenäs RehabCenter AB 

 
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 
Företagsklimat 
Rapporten Företagsklimat enligt öppna jäm-

förelser har publicerats under april månad. 
Rapporten Företagsklimatet enligt Svenskt Närings-
liv har publicerats i september.  

Under året har en kommunikationsplan för 
näringslivet tagits fram, det pågår också ett arbete 
med att ta fram interna handlingsplaner i syfte att 
förbättra företagsklimatet. Färre lotsgruppsmöten 
och informationsmöten än planterat har genomförts 
under pandemin, dels eftersom pandemirelaterat 
arbete prioriterats, dels eftersom fysiska möten inte 
ansetts möjliga. Näringslivsrådens möten har 
återupptagits efter ett uppehåll under pandemin. 
Arbete pågår med en potentiell etablering av ny 
industri på Guleskär i Kungshamn. 

Under året prognostiserar Sotenäs RehabCenter 
kunna sälja färre företagspaket än planerat, som en 
konsekvens av covid-19. 
 

Ärendebalans 
Kommunstyrelsens ärendebalans ökade kraftigt 

under det så kallade sjöbodsprojektet som avslutades 
vid årsskiftet 2019/2020. I syfte att korta ner 
handläggningstider har markförvaltningen under 
2021 tillfälligt förstärkts med två mark- och 
exploateringsingenjörer. 

 Inströmningen av ärenden till byggnadsnämnden 
avseende lov och andra ärenden har ökat kraftigt 
under årets första del och i synnerhet under mars och 
april. Trots detta har nämnden hittills i huvudsak 
kunnat hålla de lagstadgade tidsfristerna. 

 
Planprocessen 
En utredning av planprocessen är i stort utförd. 

Översyn av delegationsordningen utförs som en del 
i utredningen. Förslag till beslut om antagande 
bedöms kunna tas fram under hösten. 

I alla nya planavtal finns krav på att detaljplaner 
ska utformas så att uppgifterna kan tillgängliggöras 
och behandlas digitalt. E-tjänster för ansökningar 
och anmälningar inom området finns nu publicerade 
på sotenas.se. 

Under det andra tertialet har två detaljplaner 
antagits och fått laga kraft (se mer under mål nr 5). 

 
Infrastruktur 
Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att stärka 

infrastrukturen i och till kommunen. Sedan åtgärds-
valsstudien för väg 171 beslutades i december 2020 
arbetar kommunen vidare, både med denna och 
andra mer övergripande infrastrukturfrågor i för-
hållande till Fyrbodals kommunförbund, Västra 
Götalandsregionen och Trafikverket. 

 
Kompetensförsörjning 
Den enskilt största orsaken till företagens 

svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt 
yrkeserfarenhet, attityd och engagemang. Vuxen-
utbildningen utvecklar arbetet och samarbetet kring 
lärcentrum för att knyta till sig aktörer kopplade till 
högre utbildning inom högskola, yrkeshögskola och 
universitet. Men även att förstärka arbetet kring 
arbetsplatsförlagt lärande, validering och fler 
orienteringskurser.

  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

 

i.u. 70 70 74  
 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 

 

260 245 245 100  
Antal inneliggande markärenden initierade av företagare 

 

115 121 92 92  
Andel planenliga lovansökningar från företagare som 

avgjorts inom sex veckor, i %. 

100% 100% 100% 90%  
Antal företagspaket riktade mot lokala företagare * 

 

14 8 12 18  
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5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt    

 
** Indikatorn avser Sotenäsbostäder AB 
 
 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas under 
året. 

 
Översiktsplan 

I pågående översiktlig planering identifieras 
områden för framtida användning av mark och 
vatten och i detta ingår bostadsfrågan. I översikts-
planeringen har ett så kallat snabbspår tagits fram 
med områden där det är möjligt att initiera nya 
detaljplaner för bostäder. De områden som 
identifierats har stöd i nuvarande översiktsplan och 
väntas ha det även i den nya. I skrivandets stund har 
förvaltningen presenterat ett förslag till beslut för 
byggnadsnämnden om att starta detaljplanearbete 
med stöd av resultatet av det så kallade snabbspåret. 
Ärendet väntas behandlas av kommunstyrelsen 
under september månad. 

 

Detaljplaner 
Detaljplanen för Wedels möbler i Kungshamn har 

antagits och vunnit laga kraft under perioden. 
Handläggning av ett flertal detaljplaner för bostäder 
pågår, bland andra Hällebo 2 och Finntorp 2:285 i 
Bovallstrand. Inom den antagna detaljplanen 
Förålarna på Väjern planeras cirka 15 villatomter 
samt två flerbostadshus i fem våningar med totalt 
50–70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har 
fattat beslut som innebär att byggnation av bostäder 
kan genomföras. Sotenäsbostäder har fått bygglov i 
två projekt. Den ena avser 24 lägenheter inom 
Finntorp 2:322 (Ekelidberget i Bovallstrand). Den 
andra avser ombyggnation av 37 lägenheter på 
Bankeberg. Byggstart för båda projekten planeras 
under årets tredje tertial. Möjligheten att komma 
närmare målet att bygga 175 bostäder till år 2023 
ökar därmed. 

Planbestämmelser som tillåter olika typer av 
bostäder väljs. 

 
 
 

. 
  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Antal nyproducerade bostäder 2019 – 2023 ** 

 

8 0 0 25  
Antal bostäder i egen produktion som skapats 

planförutsättningar för under året 

0 0 0 25  
Andel detaljplaner för nya bostäder som utformats med 

flexibla planbestämmelser, i %. 

100% 100% 100% 100%  
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.
.6. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv    

 
*** Indikatorn avser Rambo AB 
**** Indikatorn avser Sotenäs Vatten AB 
 

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 
under året. 

 
Försörjningsstöd 
Ökad arbetslöshet till följd av coronapandemin 

och individer som utförsäkrats ur A-kassan ger 
utmaningar kopplat till ekonomiskt bistånd, miss-
bruk och ökad psykisk ohälsa. Förvaltningen arbetar 
med att öka och utveckla förebyggande insatser för 
att stödja individernas nätverk, främja den psykiska 
hälsan och minska den psykiska ohälsan, i syfte att 
nå ökad självständighet och minskad upplevelse av 
ensamhet. Målnivån för antal personer med 
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet bedöms 
ändå kunna uppnås under året. Kostnaden per 
hushåll med försörjningsstöd bedöms 2021 ligga 
kvar på samma nivå som föregående år. 

 
E-tjänster  
Utvecklingen av e-tjänster är en mycket viktig del 

av kommunens verksamhetsutveckling. E-tjänster 
ökar servicen för medborgarna genom att dygnet 
runt tillhandahålla möjligheten att fylla i, spara och 
skicka in tydliga och digitala anmälningar och 
ansökningar. E-tjänster möjliggör även digitala 
original vilket är en förutsättning för en effektivi-
serad och digitaliserad administration och ärende-
hantering. 

Under våren har kommunen arbetat med 
utvecklingen av e-tjänster inom miljö-, ekonomi-, 
måltidsenheten och planavdelningen.  

Under året kommer fokus fortsatt vara inom 
miljöområdet då behovet av digitalisering är stort, 
samt att dessa e-tjänster bidrar direkt till samhälls-
nyttan för inte mindre än tre kommuner (Sotenäs, 
Munkedal och Lysekil). Även e-tjänster kopplade till 
Serverat är i fokus under 2021. 

  
Ekologiska livsmedel 
Målet för andel ekologiska livsmedel kommer 

sannolikt att nås under året. Ett verksamhetssystem 
med möjlighet till registrering av matsvinn kommer 
att kunna införas till en mindre kostnad. Under året 
sker insatser för ett minskat matsvinn inom förskolan 
och grundskolan, bland annat genom förändringar i 
matsalsmiljön, undervisningsinsatser om matsvinn 
och samverkan med måltidspersonal. 

 
Miljöbilar 
Fordonsenheten kommer under året arbeta för att 

minska kommunens fordonspark samt ställa om mot 
ett fossilfritt 2030. Två fordon kommer bytas ut 
under året till rena el-fordon. 

 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Kostnad per hushåll med försörjningsstöd, i tkr 

 

34.6 33,0 34.6 31.0  
Antal personer med försörjningsstöd pga. arbetslöshet 

 

76 62 81 81  
Antal externa e-tjänster publicerade via sotenas.se 

 

0 7 7 7  
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, i % 

 

23% 22% 25% 25%  
Miljöbilar i kommunorganisationen, i % 

 

30% 30% 32% 33%  
Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 

 

80.0 86.0 130.0 125.1  
Antal ton insamlat marint avfall 

 

173 70 150 150  
Insamlat mat- och restavfall, kg/person *** 

 

i.u i.u i.u 350  
Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd, 

i % **** 

83% 67% 83% 80%  
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Energiförbrukning 
Kommunen har tecknat avtal om leveranser av 

100 procent förnybar el. Utöver detta producerar 
kommunen 70 MWh egen el via kommunens sol-
cellsanläggningar. Planering för installation av fler 
solcellsanläggningar pågår liksom fler åtgärder för 
energieffektiviseringar. 

Nästa byggnation som planeras är Hunnebo-
hemmet. I denna planering ingår hållbarhet och en 
utökning av egenproduktion av sol-el. Även vid 
plangenomföranden eftersträvas hållbara lösningar 
för en minskad klimatpåverkan över tid. 

Det låga utfallet debiterad mängd vatten under 
januari - augusti beror på att Sotenäs Vatten 
fakturerar 95 procent av anläggningarna kvartalsvis, 
vilket nästa gång kommer ske per september. 

 
Marin miljö 
Årets strandstädning har startat upp och utförs 

framförallt under sommarmånaderna och tidig höst. 
Extra insatser i form av en ungdomssatsning har 
startat upp under juni månad. 

Marina Återvinningscentralen (MÅC) har tagit 
hand om cirka 70 ton marint avfall. Hittills går cirka 
80 procent av materialet som sorteras på den marina 
återvinningscentralen till återbruk, försäljning eller 
återvinning och 20 procent går till förbränning. Det 
finns idag ett ökat intresse från företag som vill 
nyttja den marina plasten som en resurs och genom 
testbädden. Cirka två ton marint avfall har under året 
genomgått ett test där det malts ner för att omvandlas 
till nya produkter.  

Miljönämnden har under året beslutat att 
prioritera tillsyn av marinor och fordonstvättar. Det 
arbetet pågår och kommer avslutas under senare 
delen av året. 

 
Klimatlöften 
Fullmäktige har under året antagit Hållbarhets-

strategi 2030, vilket innebär att det nu finns en 
styrning och prioritering för förvaltningarnas och de 
kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån fyra 
fokusområden. Klimatlöften och målarbete sam-

ordnas mellan förvaltningarna och de kommunala 
bolagen för effektivt genomförande och kommuni-
cering av de konkreta åtgärderna som till exempel 
cirkulära möbler, energieffektivisering, minskad 
användning av fossil plast och ladd-infrastruktur 
samt minskade inköp av plastpåsar avsedda för 
kontor och en del toaletter. Alternativa lösningar till 
den fossilbaserade plastpåsen undersöks liksom 
möjligheten att ersätta engångsprodukter. 

En digital miljö- och klimatutbildning för 
medarbetare och förtroendevalda i samarbete med 
kommunerna i norra Bohuslän pågår och beräknas 
vara färdig under hösten. 

 
Folkhälsa 
Under året har dialogmöten genomförts med 

rektorer och elevhälsan för att sprida metod-
materialet om ANDT (alkohol, narkotika, dopning 
och tobak). En utbildningsinsats för allmänheten på 
temat våga fråga, har startats upp. 

Utbildningstillfällen om social hållbarhet har 
genomförts inom förskolan genom bland annat 
föreläsning och kompetensutveckling kring barns 
integritet. 

Under året kommer alla anställa att erbjudas 
förmånscyklar som ett led i att uppmuntra att ta 
cykeln istället för bilen både till jobbet men även vid 
kortare ärenden privat vilket ger en minskad klimat-
påverkan och ökad hälsa för medarbetaren. 

 
Tillgänglighetsdatabasen 
Kommunstyrelsen har i budget 2021 tillskjutit 

0,4 mnkr i budget för en ökad tillgänglighet. Under 
våren har kommunens verksamheter och lokaler 
inventerats, och uppgifterna registrerats i tillgänglig-
hetsdatabasen. Vandringsleder och allmänna platser 
kommer också att rymmas inom projektet. Även 
företagare kommer under året att kunna erbjudas 
hjälp med att registrera sina tillgänglighetsuppgifter 
i databasen. 

Databasen kan nås via en länk från kommunens 
hemsida. 
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7. Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får förutsättningar för goda livsvillkor 
samt har möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag    

 
* Indikatorn avser Sotenäs RehabCenter AB 

 
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 
Kommunikation och dialog 
Under året har två medborgardialoger genomförts 

digitalt. Via sotenas.se är det möjligt att göra 
felanmälningar. Kommunen är aktiv i sociala medier 
och erbjuder där en möjlighet för alla att ta del av 
och ställa frågor om aktuella händelser, eller reagera 
på den information kommunen kommunicerat. 

 
Förskola och grundskola 
Utbildningsförvaltningen har under 2021 för 

första gången genomfört kommungemensamma 
enkäter för att mäta trygghet och trivsel bland elever 
och vårdnadshavare. Detta utifrån Skolinspek-
tionens krav på ökad likvärdighet och breddat under-
lag för analyser. Resultatet visade att 98 procent av 
vårdnadshavarna för elever i förskoleklass och 
årkurs 2 uttrycker nöjdhet, jämfört med 85 procent 
av vårdnadshavarna för elever i årkurs 6 och 8. Av 
förskolans vårdnadshavare svarade 95 procent att de 
känner sig trygga med att lämna sitt barn till 
förskolan och 89 procent uttrycker nöjdhet med 
verksamheten på sitt barns förskola. 

Grundskoleverksamheten behöver arbeta vidare 
med det förebyggande och hälsofrämjande elev-
hälsoarbetet för att öka trygghet och trivsel 
ytterligare. Det är särskilt viktigt att identifiera ytor 
och områden där elever uttrycker otrygghet. 

Året med pandemin har medfört ökad frånvaro, 
men elevhälsan har tillsammans med lärare och 

rektorer har god koll på varje elevs frånvaro och de 
elever som behövt vara på plats i skolan för att få 
undervisningen att fungera har haft möjlighet att 
vara i skolan även under perioder med distans-
undervisning. 

93 procent av eleverna i årskurs 9 hade år 2021 
gymnasiebehörighet, och 89 procent nådde 
kunskapskraven i alla ämnen. 
 

Individ- och familjeomsorg 
Hemmaplanslösningar prioriteras i den mån det är 

möjligt framför köpta platser, där resurser/ personal 
i den egna kommunen används i första hand. 
Samarbeten med andra enheter och myndigheter 
samt arbete med förebyggande insatser prioriteras. 

Under årets första åtta månader har antalet 
placeringar varit färre än tidigare. Placeringar utifrån 
missbruk har dock ökat under början av året till följd 
av pandemin.  

 
Äldreomsorg 
Inom äldreomsorgen har arbetsformer med multi-

professionella team i syftet är att öka kvalitén och 
patientsäkerheten påbörjats. Verksamheten arbetar 
också för att öka kontinuiteten inom hem-
tjänsten.  Särskilda boenden arbetar med att förbättra 
möjligheten till utevistelse för boende. Genom att 
skapa dessa förutsättningar för kommuninvånarna 
bidrar kommunen till en ökad självständighet och 
minskad upplevelse av ensamhet. 
 
 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och 

trygghet i verksamheten, i % 

93% 96% 96% 95%  
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 

i % 

92% 95% 95% 95%  
Andel elever i åk 9 med behörighet till gymnasiet, i % 

 

96% 93% 93% 90%  
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

lägeskommun, i % 

73% 89% 89% 80%  
Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 

praktikplatser * 

i.u. 5 5 5  
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

helhetssyn, i % 

80% i.u 80% 93%  
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, i 

% 

93% i.u 94% 94%  
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, 

helhetssyn, i % 

91% i.u 88% 88%  
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8. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 
rekrytera, behålla och utveckla personal    

 
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 

 
Sjukfrånvaro 
En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en 

god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av 
verksamheten. Inom kommunen har en del yrkes-
grupper arbetat på distans vilket gör att medarbetare 
inom dessa enheter trots exempelvis lätta symtom 
eller vid smittspårning kunnat fortsätta arbeta 
hemifrån vilket gett en relativt låg sjukfrånvaro inom 
vissa verksamheter. Men av samma anledning högre 
sjukfrånvaro inom andra där medarbetare enligt 
rekommendationerna varit hemma från arbetet vid 
symtom.  

Sjukfrånvaron är särskilt hög inom omsorgs-
förvaltningen och en utvecklare ska projektanställas 
under hösten för att stödja cheferna i arbetet med att 
kartlägga, analysera, förebygga och genomföra 
rehabiliteringsmöten för medarbetare med hög sjuk-
frånvaro. Under året kommer en översyn göras inom 
omsorgen för att skapa mer hållbar schemaläggning, 
minskade passlängder samt ett indikerat arbete riktat 
till medarbetare som är eller riskerar att hamna i 
sjukskrivning bland annat genom en riktad hälso-
satsning för 30 medarbetare inom omsorgen som har 
upprepad korttidsfrånvaro. Satsningen är en pilot-
omgång i samarbete med Sotenäs RehabCenter AB 
för att se vilken effekt det kan få på längre sikt. 

 
Kompetensförsörjning 
Omvärldens förändras och nya krav ställs på 

verksamheterna vilket gör att personalen ständigt 

behöver kompetensutvecklas. Att använda omställ-
ningsfondens medel för omställning och kompetens-
höjning är viktigt och där ligger de framtagna 
personalförsörjningsplanerna på förvaltningsnivå till 
grund för prioritering av fördelningen av medlen. 
Samtliga förvaltningar har reviderat respektive 
personalförsörjningsplan med behov av kompetens-
höjande insatser och vilka av SKR:s kompetens-
utmaningsområden man ska satsa på för att bli en 
mer attraktiv arbetsgivare, hitta nya lösningar och 
skapa ett hållbart arbetsliv. 

För att möta framtiden kompetens- och personal-
försörjningsbehov behöver kommunen också visa 
upp verksamheten och locka fler att vilja arbeta inom 
offentlig verksamhet. Detta har gjorts genom att 
erbjuda praktikplatser i form av praktikanter, 
studentmedarbetare och nystartsarbetare.  

 
Medarbetarundersökning 
Analys av förra årets medarbetarundersökning 

pågår. Både ledarskapsindex och medarbetarindex 
visade högre resultat än mätningen 2018. De utvalda 
områdena där organisation behöver förbättras är; att 
öka förtroendet mellan olika organisationsnivåer, att 
uppmuntra till förbättringsförslag och ta hand om de 
förslag som lämnas, samt att skapa förutsättningar så 
att män och kvinnor upplever att de blir behandlade 
lika. 

 

 
Sammantagen bedömning av måluppfyllelsen 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning nås 
under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen 
mål bedöms också i hög grad vara uppfyllda under året. Till grund för bedömningen ligger dels redovisade 
indikatorer, dels de styrande verksamhetsmålen kopplade till respektive mål. 
 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, i % 

 

8.8% 9,8% 9,5% 7.0%  
Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset, i % 

95% 87% 89% 98%  
Antal personer som erbjudits en praktikplats 

 

i.u. 37 53 Endast 

info. 
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Ekonomisk ställning 

Den finansiella analysen utgår ifrån den så 
kallade RK-modellen vilken innefattar de fyra 
finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och 
kontroll. En enklare uppföljning av kommunen görs 
i delårsrapporten. 

 
Finansiell profil (polärdiagram) för 
Sotenäs 

I nedanstående polärdiagram redovisas Sotenäs 
kommuns finansiella ställning och hur den 
utvecklats sig relativt övriga kommuner i Västra 
Götaland och Hallands län. Diagrammet innehåller 

åtta finansiella nyckeltal och fyra perspektiv vilka är 
viktiga i analys av kommunens ekonomi. Polär-
diagrammet syftar till att visa hur kommunens lång-
siktiga och kortsiktiga handlingsberedskap ser ut 
samt riskförhållande och kontroll över den 
finansiella utvecklingen. Detta relativt övriga 
kommuner i de två länen. 

För 2020 visar profilen att kommunen ligger strax 
över genomsnittet för tre av fyra perspektiv och på 
genomsnittet för kontroll. En förbättring sker inom 
perspektivet riskförhållande och en liten nedgång 
finns för kontroll. I övrigt oförändrat. Det innebär att 
profilen har förbättrats och utgången av 2020 visar 
på ett starkare utgångsläge än under 2018. 

 

 
Resultat och kapacitet

Resultat 

Årets resultat 
Bokslut 

2020 
2021-

08 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 

Årets resultat 

(mnkr) 18,1 25,3 18,3 5,5 

Årets resultat/ 

skatte-intäkter 

och kommunal 

utjämning (%) 3,3 6,8 3,3 1,0 

 
Periodens resultat uppgår till 25,3 mnkr vilket är 

bättre än budget för perioden som uppgår till 
7,7 mnkr. För året beräknas resultatet landa på ett 
överskott om 18,3 mnkr och därmed en positiv 
budgetavvikelse med 12,8 mnkr. Resultat i 
förhållande till skatteintäkter ökar jämfört med 
budgeterade 1,0 procent till 3,3 procent. Och skapar 
därmed bättre förutsättningar för att nå kommun-
fullmäktiges långsiktiga mål för god ekonomisk 
hushållning på 2 procent. Med hänsyn till resultatet 
2019 och 2020 samt prognosen för året föreslagen 
budget för 2022 förbättras det genomsnittliga 
resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
beräknas för mandatperioden att uppgå till 
2,4 procent och 12,9 mnkr.  

För att uppnå och bibehålla god ekonomisk 
hushållning är det väsentligt att balansen mellan 
löpande intäkter och kostnader är god. Det är av 
största vikt att resultatnivåerna fortsätter att öka upp 
till minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter 
och kommunal utjämning. Detta för att kunna 
finansiera tillgångsökningar/investeringar men 
också för att stå bättre rustade vid eventuella icke 
planerade/förutsägbara kostnader. Vid en hög 
expansionstakt är det nödvändigt med ännu högre 
resultatnivåer.  

Årets resultat stärker kommunens finansiella 
handlingsberedskap både på kort och lång sikt. 
Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning är därmed uppfyllt för verksamhetsåret.   
 
Investeringar 

Investeringar 2020 
2021-

08 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 

Skattefinansiering

sgrad av 

investeringar (%) 157 271 176 92  
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När den löpande driften finansierats bör en 
tillräckligt stor andel av skatteintäkter kvarstå för att 
kunna finansiera årets investeringar. Nyckeltalet 
skattefinansieringsgrad av investeringar mäter detta. 
Ett värde på 100 procent eller mer visar att 
kommunen helt skattefinansierar sina investeringar. 
Utfallet efter åtta månader uppgår till 271 procent. 
Prognosen för helår pekar på 176 procent och 
överstiger därmed kommunfullmäktiges mål på 
92 procent. Med nuvarande prognos innebär det att 
målet för verksamhetsår 2021 är uppfyllt.  
 
 Soliditet 

 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme ju högre soliditet 
desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet 
soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som har finansierats med eget kapital respektive 
skulder. Ju högre soliditet, desto mindre skuld-
sättning har kommunen. I denna tabell visas både 
nyckeltal exklusive och inklusive samtliga pensions-
förpliktelser.  

Sotenäs har över tid haft en god soliditet och står 
sig väl i jämförelse med liknande kommuner och 
riket. Detta gäller även när samtliga pensions-
förpliktelser och löneskatt räknas in.  

För perioden ökar soliditeten tack vare positivt 
resultat. Givet att prognosen håller kommer 
soliditeten att förstärkas jämfört med 2020 vilket 
medför bättre finansiellt handlingsutrymme på lång 
sikt.  

 
Risk och kontroll 

Kassalikviditet 

 
 Kassalikviditet är ett mått på kommunens 

betalningsförmåga på kort sikt. En oförändrad eller 
ökande kassalikviditet i kombination med förbättrad 
soliditet visar på om kommunens totala finansiella 
utrymme stärkts. Likviditeten är fortsatt stark. Årets 
positiva resultat kommer att ytterligare förstärka 
kassalikviditeten och därmed bibehålla en god 
handlingsberedskap på kort sikt. För perioden 

uppgår likvida medel till 129,4 mnkr och kassa-
likviditeten till 165 procent. 

 Kommunens checkräkningskredit uppgår till 
20,0 mnkr. Krediten har i princip inte nyttjats under 
året. 

 
Budgetföljsamhet 

 
Nämnderna visar efter åtta månader på en positiv 

budgetavvikelse om 6,5 mnkr. Framförallt inom 
kommunstyrelsen. Prognosen på helår indikerar 
ökade kostnader under hösten.  

Avvikelsen på helår beräknas uppgå till ett   över-
skott på 1,4 mnkr. Viktigt är att uppsatt plan hålls 
dvs att verksamhetens nettokostnader fortsätter att 
minska enligt antagen budget för perioden 
2019 – 2022. 

 
Övergripande intäkts- och 
kostnadsanalys för nämnderna 

 
 
2020 uppgick ökningstakten för verksamhetens 

nettokostnader till endast 1,4 procent. Prognosen för 
2021 pekar åt en ökning motsvarande 3,3 procent. 
Detta hänger till stor del ihop med en rättelse av 
redovisningen avseende exploateringsverksamhet 
och detaljplaner motsvarande cirka 10,0 mnkr. 
Skatteintäkter och kommunal utjämning ökar 
markant i årets prognos till 3,0 procent. Med årets 
prognos skulle nettokostnadsandelen det vill säga 
hur stor del den löpande verksamheten tar i anspråk 
av skatteintäkter och kommunal utjämning uppgå till 
97,1 procent. 
  

Soliditet i % 2019 2020 2021-08 

    
Soliditet enligt 

balansräkning 70 70 71 

Soliditet inklusive 

pensionsåtaganden 38 39 39 

Likviditet 2019 2020 2021-08 

Likvida medel mnkr 79,6 117,0 129,4 

Kassalikviditet (%) 125 139 165 

Utfall i förhållande till 
budget, (mnkr) 2020 

Utfall 
2021-08 

Prognos
2021 

Budgetavvikelse 

nämnder helår 16,4 6,5 1,4 

 
2019 2020 

Prognos 
2021 

Förändring av verk-

samheternas netto-

kostnader (%) 0,9 1,4 3,3 

Förändring av skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 0,0 4,0 3,0 

Verksamheternas 

nettokostnader/skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 99,4 97,1 97,1 
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Sammantagen bedömning 

Flertalet av de finansiella nyckeltalen visar på en 
förbättrad finansiell ställning för verksamhetsår 
2020 och prognos 2021 därmed också bättre 
förutsättningar för kommande år. Det är dock av 
yttersta vikt att fortsätta med beslutad plan och 
genomföra beslutade åtgärdsplaner samt att arbeta 
för att höja kommande års budgeterade resultat-
nivåer. Detta för att skapa utrymme att fortsätta 
självfinansiera investeringar. Men också för att 
kunna möta kommande behov, i demografi, men 
även kommunens höga ansvarsförbindelse och 
omfattande borgensåtagande. Och för att leva upp 
till de mål som kommunfullmäktige beslutat för god 
ekonomisk hushållning. Resultatnivån bör också 
framåt ligga på en stabil nivå och öka. 

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en balans-
kravsutredning för kommunen. För 2021 har inte 
budgeterats med att utnyttja resultatutjämnings-
reserven (RUR).  

 

 
Årets prognostiserade resultat för 2021 visas på 

ett överskott om 18,3 mnkr. Med nuvarande prognos 
för 2021 skulle det vara möjligt att reservera 
11,2 mnkr till RUR. I riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige beslutat att 
RUR maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. RUR 
uppgår efter bokslut 2020 till 20,0 mnkr. Det innebär 
att reserven är fylld och ytterligare avsättningar är 
inte möjligt. Balanskravsresultatet landar därmed på 
16,9 mnkr för 2021. 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen 
att utreda möjligheten att höja resultatutjämnings-
reserven. 

Regeringen tillsatte 2020 utredningen ”En god 
kommunal hushållning” bland annat avseende RUR. 
Slutbetänkandet presenterades i september 2021. 
Utredningen förväntas gå ut på remiss under hösten. 
Förvaltningen inväntar resultat av utredning efter 
remissrundan, samt eventuell rekommendation från 
SKR/RKR innan nytt förslag om eventuellt höjd 
RUR tas fram.   
 

 
Balanskravsutredning (mnkr) 

Prognos 
2021 

= Årets resultat enligt resultaträkningen 18,3 

- Samtliga realisationsvinster (ej 

exploatering) -1,5 

+ Realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+/- Orealiserade vinster/förluster i 

värdepapper - 

+/- Återföring av orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper - 

= Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 16,9 

- Reservering av medel till RUR - 

+ Användning av medel från RUR - 

= Balanskravsresultat 16,9 
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Väsentliga personalförhållanden i kommunen  

 

Medarbetare & sjukfrånvaro 
Utfall 

2019-08 
Utfall 

2020-08 
Utfall 

2021-08 

Antal månadsavlönade (antal personer)   791 811 800 

Timanställda (antal personer) 314 319 285 

Antal månadsavlönade (årsarbetare) 735 771 775 

Månadslön (mnkr) 163,5 165,0 173,2 

Timlön (mnkr) 17,2 14,5 15,2 

Lön totalt inklusive sociala avgifter 301,6 302,0 306,4 

Sjukfrånvaro i % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 6,8 8,9 9,8 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 29 år eller yngre  8,0 14,2 8,8 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 30 - 49 år  7,0 8,2 9,6 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 50 år eller äldre 6,4 8,7 10,1 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, i % 48,8 37,9 55,6 

Sjuklön dag 2-14 (mnkr) 3,8 5,9 4,0 

Sjuklön dag 15-90 (mnkr) 0,5 0,5 0,8 

 
 
Anställda 

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda 
med månadslön uppgick den 31 augusti 2021 till 800 
personer inom kommunen, vilket är en minskning 
med 11 personer jämfört med den 31 augusti år 2020. 

Totalt har antalet anställda inom omsorgs-
förvaltningen minskat med cirka 50 personer varav 
14 tillsvidareanställda samt 34 tidsbegränsat 
anställda. En del av orsaken är att samtliga 
tillsvidareanställda erbjudits heltid vilket minskat 
behovet av personal. Utbildningsförvaltningen har 
minskat antalet tillsvidareanställda med två personer 
och ökat antalet tidsbegränsat anställda med tio 
personer vilket är ett led i att anpassa organisationen 
efter verksamhetens behov. Även kommunstyrelsen 
har utökat med fyra tjänster, bland annat utifrån 
behov inom olika projekt. Inom hela kommunen har 
antalet timvikarier minskat med 35 personer vilket är 
ett led i ökat heltidsinförande inom samtliga 
verksamheter. 

Antalet tillgängliga timmar ökar som effekt av 
högre sysselsättningsgrad, men timmarna har inte 
kunnat användas helt effektivt då man bland annat 
inom omsorgen på grund av pandemin begränsat 
antalet verksamheter som personalen arbetar inom 
och på så vis inte kunnat använda resurser lika 
mycket mellan enheter vid behov. 

 
 

Sysselsättningsgrad 

Sysselsättningsgraden ökade markant under 2020 
då samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom 
omsorgen erbjöds heltid vilket innebär att större 
delen av de tillsvidareanställda medarbetarna inom 
kommunen nu erbjudits möjligheten till heltids-
arbete. 

Andelen tillsvidareanställda medarbetare i 
Sotenäs kommun som har heltid är hög. Med de 
insatser som genomförts under projektet heltid inne-
bär det att sysselsättningsgraden för kommunens 
tillsvidareanställda är 96,8 procent jämfört med 
96,2 procent i augusti 2020. När heltidsprojektet 
startade år 2018 var andelen tillsvidareanställda med 
heltid 92,8 procent. En bidragande orsak till att 
sysselsättningsgraden inte uppgår till 100 procent är 
att anställda själva väljer att inte anta heltid trots att 
möjligheten finns. Att få fler att gå från deltid till 
heltid kommer vara nödvändigt för att möta väl-
färdens kompetensförsörjningsbehov. 

Det finns fortsatt utmaningar med heltidsresan 
inom vissa yrkeskategorier. Projektarbetet kring hel-
tid avslutas i december 2021 och då föreslås heltids-
anställning vara norm i Sotenäs kommun med 
möjlighet att själv välja en lägre sysselsättningsgrad. 
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Kompetensförsörjning 

Samtliga verksamheter har reviderat personal-
försörjningsplanen och tagit fram de gemensamma 
fokusområden som ska arbetas med under året i 
enlighet utarbetad modell. Inom kommunen kommer 
det de närmaste åren behöva ske en översyn av 
samtliga administrativa processer samt införas fler 
tekniska lösningar för att skapa ett tryggare, säkrare 
och effektivare arbete. Förändringen ska förenkla för 
användarna så att kommunen upplevs mer till-
gänglig, men också effektivisera och digitalisera 
arbetet för att på så vis använda resurserna rätt. 
Resurser behövs för att driva förändringsarbete och 
utveckla befintliga samt nya processer. För att klara 
utmaningen krävs både en kompetenshöjning av 
befintlig personal, och en annan kravbild vid 
nyanställning. En ständig utveckling skapar nyfiken-
het och arbetsglädje. Att se varje medarbetares 
potential samt genom omställning skapa förut-
sättningar till fortsatt arbete inom kommunen vid 
förändrade krav och förutsättningar. 

Sotenäs kommun behöver också dra lärdom av 
erfarenheterna från pandemin och behålla det som 
fungerat och utveckla det som fungerat mindre bra. 
En omställning bör också ske för att möta 
medarbetares krav på en framtida arbetsgivare kring 
flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och anställnings-
former så att förutsättningar för en god arbetsmiljö 
bibehålls. En god arbetsmiljö ger nöjda medarbetare 
som väljer att stanna kvar. 

Pensionsavgångarna de närmsta åren kan medföra 
kompetensförluster i verksamheterna. Fram till år 
2027 uppgår beräknade pensionsavgången till 30 
medarbetare inom skola och barnomsorgsarbete, och 
drygt 40 personer inom omsorgsförvaltningen. 

Inom kommunen sker en rad utvecklingsprojekt 
samt etableringar och beroende av hur omfattande 
dessa blir kan förvaltningens samtliga delar behöva 
utöka sin personalstyrka för att möta behoven. 
 
Personalkostnader 

Totalt sett har personalkostnaderna under januari 
till augusti ökat med 4,3 mnkr jämfört med 
kostnaderna samma period föregående år. 

 Kostnaderna för månadsanställda har ökat med 
6,2 mnkr samtidigt som övertidsersättning, mertid- 
och fyllnadsersättning har ökat med sammanlagt 
1,7 mnkr till följd av heltidsinförandet samt hög 
sjukfrånvaro med vikariekostnader som följd.  

Under perioden har sjuklönekostnader minskat 
med 1,5 mnkr vilket beror på att den korta 
sjukfrånvaron minskat och den långa sjukfrånvaron 
ökat, och det är korttidssjukfrånvaron som kostar 
mer för arbetsgivaren. 

 
Covid-19 

Pandemin har nu pågått i världen under över ett år 
och påverkat och fortsätter påverka landet, regionen, 
kommunen och dess medborgare och medarbetare 
inom alla delar av verksamheten. Hela samhället har 
genomfört stora omställning för att anpassa efter 
rekommendationer och riktlinjer som myndigheter 
fastställt. Sotenäs kommun har från början av 
pandemin valt att i alla delar följa myndigheters råd 
och rekommendationer. I mars 2020 införde 
kommunen en pandemigrupp bestående av represen-
tanter från varje förvaltning som arbetat för att skapa 
en samsyn och gemensamma rutiner kring hante-
ringen av pandemin inom kommunen. Varje vecka 
har ett internt direktiv uppdaterats som finns till-
gängligt för samtliga anställda. Utöver att pandemin 
gett en högre sjukfrånvaro utifrån sjukdom, smitt-
spårning och att stanna hemma vid minsta symtom 
märker samtliga förvaltningar av en ökad psykisk 
ohälsa och belastning av personalen på grund av 
konsekvenser av pandemin. Det kan bero på social 
isolering, stark oro och stress. Utifrån dessa symtom 
behöver arbetsgivaren arbeta brett och aktivt för att 
synliggöra psykisk ohälsa och motverka den på bästa 
vis. 

Utöver friskvårdsbidrag har anställda även i år 
fått en tidig julgåva. Dels som stort tack för insatser 
under pandemin, dels i syfte att stimulera handeln i 
kommunen. 

 
Sjukfrånvaro 

 
En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en 

god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av 
verksamheten. 

Antal sjukdagar/anställd 
i snitt 2019  2020 

2020-
08 

2021-
08 

Kommunstyrelsen 23 20 14 16 

Byggnadsnämnden 14 30 21 23 

Miljönämnden 19 36 26 7 

Utbildningsnämnden 18 18 12 13 

Omsorgsnämnden 17 24 16 20 
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 Totalt har sjukfrånvaron under januari – augusti 
ökat en procentenhet till 9,8 procent jämfört med 8,8 
procent samma period föregående år, och det är 
främst den långa sjukfrånvaron som ökat. Orsaken 
till den höga sjukfrånvaron beror till stor del på att 
de flesta medarbetare arbetar i kontaktyrken och 
personalen inom dessa verksamheter ska vara 
hemma vid minsta symtom samt att vi ser en ökad 
psykisk ohälsa bland medarbetare på grund av 
pandemin. Inom vissa av kommunens verksamheter 
har yrkesgrupper arbetat på distans vilket gör att 
medarbetare trots exempelvis lätta symtom eller vid 
smittspårning av covid-19 kunnat fortsätta arbeta, 

vilket gett en relativt låg sjukfrånvaro inom dessa 
enheter. 

Från och med 29 september tas restriktionen om 
distansarbete bort vilket gör att de medarbetare som 
kunnat arbeta hemifrån nu ska återgå till ordinarie 
arbetsplats.  

Det är viktigt att fortsatt vidta åtgärder samt ge 
information, stöd och tydliga riktlinjer och rutiner 
för alla medarbetare som av olika anledningar har en 
sjukfrånvaro för att få dem att återgå i arbete. 
Samtliga chefer följer upp sjukfrånvaron och skapar 
individuella rehabiliteringsplaner vid behov. 
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Ekonomisk redovisning 
 

I avsnittet ingår uppföljning av resultaträkning, 
investeringsredovisning samt driftredovisning per 
verksamhetsområde och nämnd.  

Samma redovisningsprinciper och beräknings-
metoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen. I bokslutet per 2021-08-31 
har 6,6 mnkr kostnadsförts avseende detaljplaner 
och översiktsplaner som under 2020 och tidigare 
aktiverats i balansräkningen.  

Definitionen av en investering år 2021, är precis 
som föregående år, att: den ekonomiska livslängden 
beräknas till minst tre år, tillgången är avsedd för 

stadigvarande bruk, och beloppet uppgår till minst 
ett halvt prisbasbelopp.  

Pensionsredovisning sker fortsatt genom den så 
kallade blandmodellen. 

Sotenäs kommun har stora säsongsvariationer då 
antalet boende och besökande under sommar-
månaderna ökar kraftigt. Detta får stora effekt i 
verksamheten, bland annat syns att intäkter i form av 
båtplatsavgifter, hamnavgifter och parkeringsavgif-
ter. På kostnadssidan syns stora effekter istället inom 
äldreomsorgens verksamhetsområde.

 
 
Resultaträkning  

 

 Koncernen Kommunen 
     

Belopp i mnkr 
Bokslut 

2020-08 
Bokslut 

2021-08 
Bokslut  

2020-08 
Bokslut  

2021-08 

Budget 
jan-aug 

2021 

Prognos 
helår 
2021  

Budget 
 helår 
2021 

Avvikelse  
 helår 
2021 

Verksamhetens intäkter   231,2 243,9 113,9 122,1     

Verksamhetens 

kostnader 
-505,4 -524,7 -428,9 -447,9 *-336,6 *-506,4 *-511,2 *4,8 

Avskrivningar -41,6 -46,1 -20,6 -25,3 -19,2 -38,8 -28,8 -10,0 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-315,8 -326,9 -335,6 -351,1 -355,8 -545,2 -540,0 -5,2 

         

Skatteintäkter 318,0 324,1 318,0 324,1 315,3 485,2 472,9 12,3 

Kommunal utjämning & 

fastighetsavgift 

 

50,8 

 

50,6 50,8 50,7 46,9 76,0 70,4 5,6 

Verksamhetens resultat 53,0 47,8 33,2 23,7 6,4 16,1 3,2 12,9 

         

Finansiella intäkter 0,8 0,5 2,2 1,9 1,8 2,6 2,8 -0,2 

Finansiella kostnader -7,5 -7,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 -0,2 

Resultat efter finansiella 

poster 
46,3 41,1 35,3 25,3 7,7 18,3 5,5 12,8 

         

Extraordinära poster   - - - - - - 

Resultat 46,3 41,1 35,3 25,3 7,7 18,3 5,5 12,8 

 
* Prognos och helårsbudget avser nettokostnader 
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Periodens resultat och helårsprognos - 
koncernen 

Periodens resultat koncern 

Periodens resultat för koncernen uppgår till 
+41,1 mnkr (föregående år 46,3 mnkr). Det stora 
överskottet återfinns hos kommunen med 25,3 mnkr. 
Samtliga bolag utom Sotenäs RehabCenter har 
positiva resultat. Utfallet är lägre än föregående år. 

Verksamhetens intäkter koncern 

Verksamhetens intäkter ökar för 2021 och uppgår 
till 243,9 (föregående år +231,2 mnkr). Ökningen 
återfinns främst inom Rambo AB 

Verksamhetens kostnader koncern 

Verksamhetens kostnader ökar till -524,7 mnkr 
(föregående år -505,4 mnkr). Ökningen påverkas 
främst av kommunen. Personalkostnader inklusive 
pensionskostnader uppgår till 57 procent 
(föregående år 59 procent) av koncernens totala 
verksamhetskostnader.  

Avskrivningar koncern 
Periodens avskrivningar uppgår till -46,1 mnkr, 

och ökar jämfört med föregående år.  Immateriella 
tillgångar utgör 1 procent av de totala 
avskrivningarna medan byggnader och tekniska 
anläggningar utgör 53 procent, och maskiner och 
inventarier utgör 31 procent av de totala 
avskrivningarna för perioden. 

Verksamhetens nettokostnader koncern 

Nettokostnaderna ökar därmed och uppgår till -
326,9 mnkr (föregående år -315,8 mnkr), varav: 
Sotenäsbostäder +20,5 mnkr, Sotenäs RehabCenter  
-1,3 mnkr, Sotenäs Vatten +0,8 mnkr, Rambo 
+6,3 mnkr och kommunen -351,1 mnkr. Kommunen 
har en nettokostnadsökningen med +15,5 medan 
övriga bolag minskar. 

Finansnetto koncern 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-
täkter och kostnader, uppgår under perioden till  
-6,7 mnkr och påverkas främst av räntekostnader för 
Sotenäsbostäder -6,0 mnkr, och Sotenäs Vatten  
-0,9 mnkr. 

Trots att periodens resultat uppgår till 
+41,1 mnkr förväntas koncernen göra ett lägre 
resultat vid årets slut.  

Periodens resultat och helårsprognos – 
kommunen  

Periodens resultat 

Periodens resultat uppgår till +25,3 mnkr jämfört 
med +35,3 mnkr samma period föregående år. I 
jämförelse med budget för perioden (7,7 mnkr) 
avviker resultatet positivt med +17,6 mnkr.  

Helårsprognosen uppgår till +18,3 mnkr, vilket är 
+12,8 mnkr bättre än budgeterade 5,5 mnkr. Det 
prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 
+16,9 mnkr, vilket är +11,4 mnkr bättre än 
budgeterat. 

Nämndernas nettokostnader väntas öka med 
5,1 mnkr utöver budget under tredje tertialet (läs mer 
under Ekonomisk uppföljning per nämnd s. 35). 
Årets vinst vid fastighetsförsäljning uppgår till 
4,6 mnkr, i helårsprognosen tillkommer endast 
ytterligare 0,1 mnkr. Preliminär skatteavräkning för 
2020 och utdelningar avseende år 2020 uppgår till 
2,2 mnkr. Motsvarande intäkter väntas inte under 
årets sista fyra månader. 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter som består av avgifter 
och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av 
varor och tjänster, statsbidrag och andra bidrag, 
uppgår för perioden till 122,1 mnkr (föregående år 
113,9 mnkr) vilket är en ökning med 8,2 mnkr 
jämfört med samma period föregående år. Bidrag för 
EU-projekt har ökat med +6,7 mnkr, statsbidrag från 
Skolverket ökar med +1,9 mnkr, Socialstyrelsen 
+3,1 mnkr, medan bidragen från Migrationsverket 
minskar med -2,4 mnkr, och bidrag för sjuklöne-
ersättning har ökat med +0,7 mnkr. Årets särskilda 
momsersättning har minskat med -1,5 mnkr jämfört 
med 2020 då en momsgenomlysning för åren 2017 - 
2019 gjordes under förra året. Årets avgifter har ökat 
med 3,8 mnkr jämfört med perioden 2020 och avser 
bygglovsavgifter, samt parkerings- och gästhamns-
intäkter.  

Årets intäkter från sålda exploateringsfastigheter 
uppgår till 4,5 mnkr vilket är 1,7 mnkr högre än 
under perioden föregående år. Årets vinst vid 
försäljning av maskiner, byggnader och ej 
exploaterad mark uppgår till 1,5 mnkr vilket är 
4,0 mnkr lägre än perioden föregående år. Vinst från 
årets totala försäljningsintäkter 2020 uppgick till 
14,8 mnkr medan helårsprognosen 2021 uppgår till 
4,7 mnkr. Årets prognostiserade försäljningar inne-
bär en negativ avvikelse mot budget om -3,2 mnkr. 
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Periodens budgetavvikelse påverkas främst av 
sjuklöneersättning, och bidrag från Migrations-
verket, Socialstyrelsen och EU. Årets vinster från 
försäljning av fastigheter är lägre än budgeterat. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader ökar med 19,0 mnkr 
(4,4 procent), jämfört med samma period föregående 
år. Personalkostnaderna har ökat med 8,1 mnkr, 
(3,0 procent), varav årets löneökningar avser 
9,1 mnkr. Kostnaderna för pensioner har minskat 
med 3,2 mnkr mellan åren.  

Årets el-kostnader är 1,7 mnkr högre än 
föregående år beroende av den kalla vintern i början 
av året samt höga el-priser. Under perioden har 
kostnaden för konsulttjänster ökat med 8,4 mnkr, 
varav merparten avser konsulter för projektet ”land-
baserat vattenbruk”, kopplat till en eventuell 
kommande företagsetablering (läs mer på sidan 8). 

Kostnad för bidrag har ökat med 2,8 mnkr och 
avser främst anläggningsbidrag (1,7 mnkr) som 
föregående år redovisades som investering, men 
avyttrades under tredje tertialet, högre driftbidrag till 
Sotenäs RehabCenter (0,8 mnkr), samt ökade 
kostnader för ekonomiskt bistånd (0,5 mnkr). 

  Personalkostnader inklusive pensioner är 
5,4 mnkr lägre än budgeterat under perioden, medan 
övriga kostnader är 0,9 mnkr lägre än budgeterat.  

Avskrivningar 
Under 2020 bedrevs registervård i anläggnings-

registret där samtliga anläggningsbidrag skrevs bort. 
Under 2021 fortsätter genomlysning av anläggnings-
registret med fokus på plan-kostnader, vilka kommer 
skrivas bort i enlighet med rådande redovisnings-
regler. Periodens nedskrivning av översikts- och 
detaljplaner har medfört en tillkommande 
avskrivning utöver budget på 6,6 mnkr. Periodens 
avskrivningar är därmed 4,6 mnkr högre än samma 
period föregående år.  

Frånsett periodens nedskrivningar om 6,6 mnkr 
ligger utfallet i nivå med budget, och endast enstaka 
mindre investeringar har hittills aktiverats under 
2021. 

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot 
budget om -10,0 mnkr. Avvikelsen beror på en 
anpassning till uppdaterade redovisningsprinciper 
där plan-kostnader som idag finns i balansräkningen 
(7,5 mnkr) samt årets prognosticerade utgifter 
(2,5 mnkr), planeras kostnadsföras under året. 

 

Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens nettokostnader, inklusive vinster 
vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet, har ökat med 4,6 procent (15,5 mnkr) 
jämfört med 2020. Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 
93,7 procent.  

Årets nettokostnadsandel har budgeterats till 
99,4 procent av skatter och generella bidrag. Helårs-
prognosen innebär att årets nettokostnadsandel 
kommer uppgå till 97,1 procent. Även i bokslut 2020 
uppgick nettokostnadsandelen till 97,1 procent. 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och 
fastighetsavgift 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastig-
hetsavgift uppgår under januari - augusti till 
374,8 mnkr (368,7 mnkr), en ökning med 6,1 mnkr 
(1,7 procent) jämfört med föregående år. 

På grund av pågående coronapandemi har 
regeringen skjutit till extra medel i regleringsposten, 
vilken under perioden uppgår till 18,1 mnkr. Posten 
följer budget men kommer över tid fasas ut och 
minskar med cirka 6 mnkr per år de kommande två 
åren.    

Periodens utfall är 12,6 mnkr bättre än budget och 
avser skatteavräkning år 2020 (3,9 mnkr), skatte-
avräkning januari - augusti 2021 (4,6 mnkr) och 
inkomstutjämningsbidrag januari till augusti 2021 
(4,2 mnkr). 

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot 
budget om 18,0 mnkr varav skatteintäkter 12,3 mnkr 
och inkomstutjämning 6,2 mnkr utgör de största 
avvikelserna. 

Finansnetto 
Finansnettot, skillnaden mellan finansiella 

intäkter och kostnader, uppgår under perioden till --
1,6 mnkr (föregående år -2,0 mnkr). De finansiella 
intäkterna avser främst borgensavgifter 
(Sotenäsbostäder), utdelningar (Kommuninvest, 
Sotenäsbostäder och Rambo) samt ränteintäkter 
(SBAB). De finansiella kostnaderna avser främst 
ränta på pensionskostnader. Helårsprognosen är i 
nivå med budget. 
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Balansräkning 
 

 KONCERNEN KOMMUNEN 

Belopp i mnkr 2020-12 2021-08 2020-12 2021-08 

     

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 2,0 1,6 2,0 1,6 

Materiella anläggningstillgångar     

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 352,7 1 332,0 444,3 425,7 

   Pågående ny- och ombyggnad 39,0 69,3 13,1 23,0 

   Maskiner och inventarier 60,0 57,5 25,6 24,1 

Finansiella anläggningstillgångar 4,4 5,4 29,0 29,0 

Summa anläggningstillgångar 1 458,3 1 465,8 514,1 503,5 

     
Bidrag till infrastruktur - - - - 

     
Omsättningstillgångar     

Förråd, lager 12,1 14,0 12,1 13,9 

Fordringar 98,3 119,2 69,9 85,5 

Kortfristiga placeringar - - - - 

Kassa och bank 181,4 178,4 127,1 129,4 

Summa omsättningstillgångar 291,8 311,6 209,0 228,8 

     
SUMMA TILLGÅNGAR 1 750,1 1 777,4 723,1 732,3 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

Ingående eget kapital  602,0 630,7 489,8 507,9 

Justering av eget kapital 5,7 5,8 0,0 0,0 

Periodens resultat 28,8 41,1 18,1 25,3 

Summa eget kapital 636,6 677,6 507,9 533,2 

-varar Resultatutjämningsreserv  20,0 20,0 20,0 20,0 

-varav Övrigt eget kapital 616,6 657,6 487,9 513,2 

     
Avsättningar     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 13,6 14,4 13,6 14,4 

Uppskjuten skatteskuld 16,9 16,8 - - 

Andra avsättningar 2,8 2,8 - - 

Summa avsättningar 33,3 34,0 13,6 14,4 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 903,6 906,7 60,0 54,2 

Kortfristiga skulder 176,6 159,1 141,6 130,5 

Summa skulder 1 080,2 1 065,8 201,6 184,7 

     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 750,1 1 777,4 723,1 732,3 

     

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     

Panter och därmed jämförliga säkerheter 2,0 - - - 

Ansvarsförbindelser     

   varav pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 

   skulder eller avsättningar 223,6 223,8 223,6 223,8 

   varav övriga ansvarsförbindelser 10,8 10,8 786,5 786,5 

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 236,3 234,5 1 010,2 1 010,4 
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Periodens tillgångar och skulder – 
koncernen  

Anläggningstillgångarna har under perioden ökat 
med 7,5 mnkr. Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, samt Maskiner och inventarier 
minskar med -20,7 mnkr respektive -2,5 mnkr 
medan Pågående ny och ombyggnad ökar med 30,3 
mnkr. 

Koncernen har inte några bidrag till infrastruktur 
eller kortfristiga placeringar bokförda på tillgångs-
sidan i balansräkningen per årsskiftet eller augusti 
2021. 

 Likvida medel uppgick vid periodens slut till 
178,4 mnkr vilket är en minskning sedan årsskiftet 
med 3,0 mnkr.  

Koncernens egna kapital ökar under perioden.  
Avsättningarna ökar endast avseende pensioner 

och liknande förpliktelser vilka återfinns inom 
kommunen. 

Långfristiga skulder består till 85 procent eller 
770,3 mnkr av lån från kreditinstitut. Av dessa avser 
496,0 mnkr Sotenäsbostäder, 243,0 mnkr Sotenäs 
Vatten och 25,0 mnkr Sotenäs RehabCenter. 
4 procent eller 36,1 mnkr avser långfristig leasing-
skuld för hyreskontrakt avseende kommunal grupp-
bostad och brandstation. 1,6 procent av skulden 
avser erhållna investeringsbidrag och även de åter-
finns inom kommunen. 

De kortfristiga skulderna har minskat -17,5 mnkr 
sedan årsskiftet och uppgår till 159,1 mnkr.  

Att ansvarsförbindelsen är betydligt lägre i 
koncernen jämfört med kommunen beror på de stora 
borgensåtaganden kommunen har mot de kom-
munala bolagen. 

Kassalikviditeten (betalningsförmåga på kort sikt) 
är god då värdet i kassa, bank och fordringar över-
stiger de kortfristiga skulderna. Nyckeltalet har 
förbättrats sedan årsskiftet och uppgår nu till 
187 procent  

Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 
38 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensions-
förpliktelser uppgår till 25 procent. Soliditeten inom 
koncernen är förbättrad sedan årsskiftet. 

 

Periodens tillgångar och skulder – 
kommunen  

Anläggningstillgångarna har under perioden 
minskat med 10,6 mnkr. Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar och Maskiner och inventarier 
minskar med -18,6 mnkr respektive -1,5 mnkr 
medan Pågående ny och ombyggnad ökar med 
9,9 mnkr.  

Förråd m.m. består av industri- och småhustomter 
och har ökat under perioden med 1,8 mnkr. 

Fordringarna ökar under perioden med 
15,6 mnkr varav -0,1 mnkr avser minskade 
kundfordringar, 3,7 mnkr avser övriga fordringar 
och 12,0 mnkr avser ökning av upplupna intäkter.  

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 
129,4 mnkr vilket är en ökning från årsskiftet med 
2,3 mnkr.  

Kommunens egna kapital ökar med periodens 
resultat +25,3 mnkr.  

Periodens avsättningar har ökat med 0,8 mnkr 
och avser pensioner. 

Långfristiga skulder består tills största delen av 
leasingskuld för långtidshyrda lokaler (36,1 mnkr) 
och skuld för statliga investeringsbidrag 
(14,1 mnkr).  

Kortfristiga skulder har under perioden minskat 
med 11,1 mnkr. Den största förändringen är att 
leverantörsskulderna minskat med +14,7 mnkr. 

Kassalikviditeten (betalningsförmåga på kort sikt) 
är god då värdet i kassa, bank och fordringar över-
stiger de kortfristiga skulderna. 

Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 
71 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensions-
förpliktelser uppgår till 39 procent. Soliditetsvärdet 
för kommunen har ökat en procentenhet sedan 
årsskiftet till följd av periodens positiva resultat.
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Investeringsredovisning  

     

Belopp i mnkr 

Utfall 

2021-08 

Prognos 

2021 

Total budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet     

0002 - KS ofördelat - -0,4 -0,5 0,2 

0005 – Beslutsstödsystem Hypergene -0,0 -0,1 -0,4 0,3 

0008 - Inventarier Kommunkontor - -0,1 -0,1 - 

0042 - E-Arkiv  - -0,0 -0,2 0,2 

0043 – Ekonomisystem  - -0,4 -2,0 1,6 

0098 – Digitalisering  - -0,7 -0,7 - 

1202 - Räddningstjänsten fordon - -0,5 -0,5 - 

1204 – Räddningstjänsten övrigt - -0,5 -0,5 - 

1205 – Räddningstjänsten inventarier  -0,3 -0,2 -0,2 - 

1206 – Räddningstjänsten utrustning -0,1 1,1 -1,1 - 

1207 – Brandskyddsåtgärder/värmekamera - - -1,1 1,1 

Summa kommunstyrelsens allmänna verksamhet -0,5 -3,5 -6,8 3,3 

     

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet     

Markförvaltning     

0031 - Strategiska dokument, ÖP -1,1 -1,3 -1,3 - 

0032 – Detaljplaner -0,1 -3,6 -3,6 - 

0127 – Springethamnen  - - 0,1 0,1 

0128 - Ödegården 1:9 Etapp 3 -0,0 1,7 1,7 - 

0217 - Hällebo, Etapp 2 -0,1 1,1 1,1 - 

0233 – Skomakarudden - 0,2 0,2 - 

0250 - Detaljplan Gamla Smögen -0,1 2,8 2,8 - 

0251 - Detaljplan Gamla Hunnebo -0,0 1,4 1,4 - 

0281 – ÄDP Smögens hamn - 0,3 0,3 - 

Summa markförvaltning -1,5 2,4 2,5 0,1 

     

Gata, park och bad     

0401 - Asfaltering beläggning gator -0,3 -1,0 -5,6 4,6 

0402 – Laddstolpar -0,1 -0,0 -1,0 1,0 

0403 - Upprustning torgen i Bovall och Väjern -  -0,0 -0,8 0,8 

0408 - Gatuarbeten efter VA-saneringar -  -0,2 -0,5 0,3 

0411 - Ställplatser enligt näringslivsstrategin -0,2 -0,2 -0,6 0,3 

0419 - Förbättring/planerat underhåll parker -0,0 -0,0 -0,9 0,9 

0420 - Offentlig renhållning -0,1 -0,3 -0,5 0,2 

0421 - Nyanläggning park Ulebergshamn -  -0,2 -0,2 0,2 

0422 – Saltbingar - 0,1 -0,4 -0,4 - 

0466 - Fordon tekniska -0,1 -0,0 -1,0 - 

0471 - Gång- och cykelvägar -1,9 -3,5 -3,5 - 

0473 - Utbyte gatubelysning -0,4 -0,5 -0,7 0,2 

0476 - Enkelt avhjälpta hinder (gata) -0,0 -0,1 -0,1 - 

0481 - Åtgärder murar -0,0 -2,1 -2,1 - 

0502 – Förbättring planerat u-håll badplatser -0,1 -0,3 -0,3 - 

0509 - Förbättr/planerat underhåll lekplatser - -0,0 -1,7 1,7 
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Belopp i mnkr 

Utfall 

2021-08 

Prognos 

2021 

Total budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

0528 - Belysning motionsspår Kungshamn -  -0,0 -0,6 0,6 

0529 – Byte inventarier idrottshallar -  -0,1 -0,1 - 

Summa gata, park och bad -3,5 -9,8 -20,5 10,7 

     

Hamnar     

0019 - Förbättring småbåtshamnar/bryggor -1,3 -3,9 -3,9 - 

0029 - Åtgärder betong / stenkajer -0,1 -1,5 -2,7 1,2 

0220 - Geoteknik Gamla Hunnebo -0,3 -0,7 -0,7 - 

Summa hamnar -1,8 -6,1 -7,2 1,2 

     

Fastighet     

0302 - Externhyresfinans. investeringar -0,2  -0,4 -0,4 - 

0303 - Åtg e myndighetstillsyn enl lagkrav -0,0 -0,3 -1,8 1,5 

0307 - Fiberanslutningar fastigheter -0,0 -0,0 -0,2 0,2 

0315 - Lekplatser på skolor och förskolor - -0,0 -0,8 0,8 

0329 - Hunnebohemmet projektering -0,2 -1,2 -11,5 10,3 

0331 - Åtgärdsplan energieffektivisering -0,4 -0,9 -1,8 0,9 

0339 - Hygienvårdsanläggning Kleven -0,7 -1,0 -1,5 0,5 

0349 - Tillbyggnad brandstation Malmön -0,0 -0,2 -0,4 0,2 

0362 - Utbyggnad skalskydd -0,9 -1,2 -1,4 0,2 

0369 - Storköksutrustning -  -0,5 -0,5 - 

0370 – Flytt av förskola till Smögenskolan -4,8 -5,6 -3,2 -2,4 

0374 – Hotellås Kvarnberget -  -0,0 -1,0 1,0 

0399 - Planerat underhåll -4,1 -5,4 -8,7 3,3 

Summa fastighet -11,5 -16,6 -33,1 16,5 

     

KS övrigt     

0035 - Inventarier måltidsenhet -0,2 -0,9 -0,9 - 

0045 - Inventarier lokalvård -  -0,6 -0,6 - 

Summa KS övrigt -0,2 -1,4 -1,4 - 

     

Försäljningar och fastighetsinköp     

0001 – Fastighetsköp (mark &byggnad) -2,6 - - - 

0004 – Fastighetsförsäljning (byggnader) - 3,5 3,5 - 

0006 – Försäljning markreserv/reglering 3,6 - - - 

Summa försäljningar och fastighetsinköp 1,0 3,5 3,5 - 

Summa kommunstyrelsens tekniska verksamhet -17,5 -28,0 -56,3 28,3 

     

Utbildningsnämnden     

0009 - Inköp konst i offentlig miljö - -0,4 -0,4 - 

1011 - Utrustning digitalisering UN -0,1 -0,1 -0,1 - 

1025 - Nya Möbler lärosalar -0,5 -0,5 -0,5 - 

Summa utbildningsnämnden -0,6 -1,0 -1,0 - 

     

Summa investeringsverksamhet -18,6 -32,5 -64,1 31,6 
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Analys av investeringsverksamheten 

Investeringsbudget för 2021 uppgår till 39,3 mnkr 
inklusive särskild satsning för Hunnebohemmet på 
5,0 mnkr. Till det kommer 24,8 mnkr i 
resultatöverförda medel från tidigare år. Det innebär 
att årets beslutade budget uppgår till 64,1 mnkr. 

Investeringsutgifterna efter andra tertialet uppgår 
till 18,6 mnkr vilket motsvarar 29 procent av den 
totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret 
pekar på ett utfall om 32,5 mnkr, vilket innebär att 
51 procent av årets totala investeringsvolym.   

Några av de större insatserna under året är: ny 
fasad på Hunnebostrand skola och invändiga ytskikt 
på Hedalen/Hunnebostrands förskola, en solcells-
anläggning kommer att utföras på Kvarnberget, nya 
ventilationsaggregat i lokalen ”Bryggan” och 
Hunnebostrands skola samt nya bergvärmepumpar 
på Hunnebostrands skola och i ”Lådhallen” på 
Smögen.  

Allmän verksamhet 

Utfallet avser främst utrustning för räddnings-
tjänsten. Av budgeterade medel på 6,8 mnkr 
förväntas 3,5 mnkr nyttjas under 2021.  

Kommunstyrelsen beslutade i september att 
omfördela 350 tkr från KS ofördelade medel till 
investering på Sandöslingan. Budget omfördelas i 
september, i tabellen ovan syns utfallet/prognosen på 
projekt ”0002 KS ofördelat”. 

Markförvaltning 

Av budgeterade medel på 2,5 mnkr förväntas hela 
beloppet gå åt under 2021. Efter augusti har 1,5 mnkr 
förbrukats.  

Arbetet med kommunens nya översiktsplan ”ÖP 
2022” pågår. Ett förslag till översiktsplan är på 
samråd under tiden 29 juni till den 30 september 
2021. Under samrådet finns möjlighet att ta del av 
förslaget och lämna synpunkter, bidra med kunskap 
till det framtida arbetet samt ställa frågor via e-post 
eller telefon till planförfattare och projektledare. 
Arbetet hittills följer tidplanen vilket innebär 
granskning under vinter/vår 2022 samt antagande 
under sommar/höst 2022. Även om möjligheterna att 
ha workshops och andra möten har påverkats av 
covid-19 har politiker, förvaltning och konsulter 
kunnat fortsätta arbetet med nya metoder.  

Arbete med detaljplaner för Gamla Smögen och 
Hällebo har också fortskridit.  

Utredning av detaljplaner i investering pågår där 
upparbetade kostnader håller på att ses över. Dessa 

kostnader kommer under året att kostnads föras till 
driften. Detta enligt investeringsregler från RKR.  

Gata, park och bad 

Utfallet efter första tertialet landar på 3,5 mnkr. 
Av budgeterade medel för helåret på 20,5 mnkr, 
beräknas 9,8 mnkr att användas.  

Gång- och cykelvägen norr om Bovallstrand 
färdigställes under det första tertialet. Arbetet med 
muren som håller upp Svinemyndevägen i 
Hunnebostrand har påbörjats och ska stadgas upp. I 
samband med detta kommer även Sotenäs Vatten 
genom Västvatten att utföra VA-arbeten i vägen.  

Kommunen har fått ett arv från en privatperson 
med förbehållet att pengarna ska gå till Stenbogens 
badplats. Arbete med planering och projektering för 
detta startas upp under hösten.  

Det kan bli aktuellt med ytterligare industri-
etableringar på Guleskär, om detta blir av kan det 
komma att behövas vissa modifieringar kring 
Bäckevikstorget.  

I samband med VA-arbetena på Kattesandsvägen 
kommer gatubelysningen att uppgraderas och 
byggas ut i området. 

Upphandlingen av asfalteringsarbeten som har 
skett i samarbete med Munkedals kommun stannade 
upp innan sommaren. Sotenäs kommun har istället 
gått vidare med en ny upphandling avtal kommer 
tecknas under hösten. På grund av detta så har 
sparsamt med asfalteringsarbeten utförts. 

Hamnar 

Ponton C i Springet har renoverats inför 
säsongen, hela budgetutrymmet förväntas användas 
under året.  

Strandpromenaden vid Sandbogen har färdig-
ställts och återinvigdes den 7 maj.  

Utredningen för geotekniska åtgärder i 
Hunnebostrand har varit ute på samråd där Läns-
styrelsen anser att åtgärden är av betydande art och 
en ansökan kommer göras till Mark- och miljödom-
stolen.  

Garantiarbeten på kajen vid Smögens Fiskauktion 
har påbörjats och kommer att vara klara i höst. Sedan 
tidigare pågår en diskussion med Smögens 
Fiskauktion om att öka djupet vid kajen till 7 meter 
för att klara att ta emot större båtar, och i april gav 
Länsstyrelsen sitt medgivande till muddring och 
sprängning på platsen. Projektering och framtagande 
av handlingar för beslutsunderlag pågår. 
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Fastighet 

Utfallet efter första tertialet landar på 11,5 mnkr. 
Av budgeterade medel för helåret på 33,1 mnkr, 
beräknas 16,6 mnkr att användas.  

Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra 
renovering av Hunnebohemmet enligt ”alternativ 3” 
där köket ska renoveras parallellt med nybyggnation. 
Upphandling av arkitekt och projektledare pågår. 
Efter detta kommer beslut tas om hur och när 
projekteringen kommer att starta. Eventuellt 
kvarvarande medel för projektering av Hunnebo-
hekmmet vid årets slut avses äskas om flytt till 2022.  

Hygienvårdsanläggningen på Kleven är i princip 
färdig. Det återstår att åtgärda besiktnings-
anmärkningar vilket bedöms kunna ske under året.  

Skalskydd har byggts ut på Smögens skolan och 
på Hunnebostrands förskola i samband med 
renoveringsarbeten. 

Smögenskolan har tagits i bruk som förskola. 
Visst arbete återstår och ett antal anmärkningar 
väntas behöva åtgärdas. Slutbesiktning hålls för-
hoppningsvis under september månad. 

Bland energieffektiviseringsåtgärder och åtgärder 
inom det planerade underhållet återfinns nya 
ventilationsaggregat på Hunnebostrands skola och i 
lokalen ”Bryggan”. Nya bergvärmepumpar kommer 
att installeras på Hunnebostrands skola och möjligen 
hinns detta med även i ”Lådhallen” på Smögen.  

Projektering av solcellsanläggning för Kvarn-
berget pågår. 

Övrigt 

Lokalvårdsenhetens maskinpark kommer bytas 
ut. En direktupphandling pågår och beräknas vara 
klar för inköp under hösten. Nya matvagnar har 
köpts in till Hunnebohemmet. 

Försäljningar och fastighetsinköp 

Fastighetsförsäljningar planeras utifrån kommun-
fullmäktiges lokalförsörjningspolicy. Ett förslag till 
yteffektiviseringar bearbetas för närvarande i 
förvaltningarna. Försäljningar för budgeterat belopp 
bedöms kunna genomföras under mandatperioden. 

Årets fastighetsköp avser fastigheten Hovenäs 
1:337 inom detaljplanen "Hovenäs hamn".  

Årets försäljningar avser fastigheten Hovenäs 
1:365, del av Hovenäs 1:3, samt del av Malmön 
1:325. 

Genom ett delegationsbeslut har en mindre del 
tilläggsmark till en bostadsfastighet sålts. 

Förvaltningen kommer avvakta säkrare prognoser 
ifråga om antal barn och elever innan ytterligare 
förslag till försäljningar av fastigheter med 
byggnader läggs fram. Utredning om rockader i 
lokalförsörjningen pågår men sannolikt säljs inga 
fastigheter av detta slag under innevarande år. 

Byggnadsnämnden 

Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 
Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 
Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

Utbildningsnämnden 

Utfallet under perioden uppgår till 0,6 mnkr. Inom 
utbildningsförvaltningen har arbetet med översyn av 
klassrumsmiljöer påbörjats, årets budget om 
0,5 mnkr har använts och inga medel kvarstår. Det 
har under en lång tid tillbaka saknats plan för hur 
klassrumsuppsättningar ska förnyas.  

Årets budget för digitalisering om 0,1 mnkr har 
använts och inga medel kvarstår.  

Omsorgsnämnden 

Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 
Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

 
 

Koncernen  

 

Belopp i mnkr 
Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Avvik. 

2021 

Kommunen -32,5 -64,1 31,6 

Sotenäsbostäder AB -38,2 -77,8 39,6 

Sotenäs RehabCenter 

AB - - - 

Sotenäs Vatten AB -24,1 -25,2 1,1 

Rambo AB -22,0 -26,4 4,4 

Summa -116,8 -193,5 76,7 

 
 
Nettoinvesteringarna förväntas uppgå till 

116,8 mnkr (53,4 mnkr 2020).  
Förändringen från föregående år och prognos är 

63,4 mnkr. Den enskilt största ökningen ligger hos 
Sotenäsbostäder -29,4 mnkr. Även kommunen, 
Sotenäs Vatten och Rambo ökar med -10,7 mnkr,  
-11,7 mnkr respektive -11,6 mnkr. 
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Driftredovisning – prognos 2021 

 

Helårsöversikt med prognos Netto Prognos Budget Avvikelse 

Belopp i mnkr 2020 2021 2021 2021 

Verksamhetsindelad driftredovisning      

Politisk verksamhet -8,3 i.u. -14,4 i.u. 

Infrastruktur, skydd m.m. -45,1 i.u. -46,2 i.u. 

Fritid och kultur -29,5 i.u. -16,8 i.u. 

Pedagogisk verksamhet -179,4 i.u. -181,2 i.u. 

Vård och omsorg -229,8 i.u. -237,3 i.u. 

Särskilt riktade insatser -2,5 i.u. -5,8 i.u. 

Affärsverksamhet 12,6 i.u. 15,7 i.u. 

Gemensamma verksamheter 500,0 i.u. 491,5 i.u. 

Årets resultat 18,1 18,3 5,5 12,8 

Justeras: poster som inte är hänförliga till ”verksamhetens intäkter” och 

”verksamhetens kostnader ”i resultaträkningen. 509,3 520,1 516,7 3,4 

Verksamhetens intäkter - Verksamhetens kostnader enligt 

resultaträkningen (netto) -491,2 -506,4 -511,2 4,85 

     

     

     

Driftredovisning per nämnd     

Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,3 -2,7 -2,6 -0,1 

Kommunstyrelsen -74,0 -77,5 -79,3 1,8 

   Allmän verksamhet inkl. KS ofördelat -59,0 -66,6  -68,4 1,8  

   Teknisk verksamhet -15,0 -11,0  -11,0 0,0  

Byggnadsnämnden -8,7 -9,1  -9,7 0,6  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,8 -1,6  -1,6 0,0  

Utbildningsnämnden -196,8 -199,6  -199,6 0,0  

Omsorgsnämnden -226,0 -236,6  -235,7 -0,9  

Summa nämndsverksamhet -509,7 -527,2 -528,6 1,4 

     

Övrig gemensam verksamhet     

Pensionsutbetalningar / personalomkostnader -13,8 -11,8  -15,3 3,5  

Förvaltningsgemensamt -0,5 -0,9  -5,1 4,2  

Driftbidrag -15,6 -4,2  -3,1 -1,1  

Exploateringsverksamhet  7,5 3,2  7,9 -4,7  

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,5 1,1  - 1,1  

Interna kapitalkostnader 35,3 33,0  33,0 0,0  

Summa skattefinansierad verksamhet -491,2 -506,4 -511,2 4,8 

     

Planenliga avskrivningar -35,9 -38,8 -28,8 -10,0 

Summa efter avskrivningar -527,1 -545,2 -540,0 -5,2 

     

Skatteintäkter 474,5 485,2  472,9 12,3  

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 68,3 76,0  70,4 5,7  

Finansiella intäkter 2,9 2,6  2,8 -0,2  

Finansiella kostnader -0,5 -0,3  -0,5 0,2  

Årets resultat  18,1 18,3 5,5 12,8 
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Driftredovisning – prognos 2021

Helårsprognosen efter åtta månader pekar på ett 
positivt resultat om +18,3 mnkr. Det innebär en 
kraftig förbättring jämfört med budget på +5,5 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader, inklusive reavins-
ter vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet men exklusive årets avskrivningar 
väntas per helåret öka med 3,1 procent (15,3 mnkr) 
jämfört med 2020. Skatteintäkter och utjämnings-
bidrag ökar i helårsprognosen med 3,4 procent (18,4 
mnkr) jämfört med utfall 2020. 

Nämndsverksamhet 

För nämndverksamheten prognostiseras ett 
överskott om +1,4 mnkr. Kommunstyrelsen 
prognostiserar ett positivt resultat om +1,8 mnkr 
varav ofördelade medel +1,6 mnkr. Även byggnads-
nämnden prognostiserar ett överskott mot budget om 
+0,6 mnkr medan omsorgsnämndens prognos visar  
-0,9 mnkr i förhållande till budget. Läs mer i 
kommande avsnitt Ekonomisk uppföljning per 
nämnd.  

Nämnderna får under perioden januari till 
september 2021 delvis ersättning för sjuklöner från 
staten på grund av covid-19.  

Övrig gemensam verksamhet 

Kostnader för pensioner och sociala avgifter 
förväntas bli 3,5 mnkr lägre än budgeterat under året, 
här ingår även en beräknad ökning av årets 
semesterlöneskuld med 2,0 mnkr. Utrymmer i den 
centrala lönepotten kommer generera ett överskott 
mot budget med 3,7 mnkr.  

 
Årets driftbidrag väntas bli högre än budgeterat. 

På grund av årets corona-restriktioner har Sotenäs 
RehabCenter hållit större delen av verksamheten 
stängd under första halvåret. Verksamheter 
prognostiserar med ett driftbidrag om 3,6 mnkr för 
helåret. 0,6 mnkr har lämnats i driftbidrag till 
Folketshusföreningen Hav och Land. Helårs-
prognosen visar därmed ett underskott om -1,0 mnkr. 

 
 Exploateringsintäkterna prognostiseras enligt 

försiktighetsprincipen vilket innebär att endast sålda 
fastigheter räknas med i denna prognos. Utfallet 
uppgår till 3,2 mnkr. Jämfört med budgeterade 
7,9 mnkr innebär det ett underskott mot budget om  
-4,7 mnkr. I utfallet återfinns två industrifastigheter 
och en bostadstomt. 

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 
prognostiseras till +1,5 mnkr och avser industrimark 
vid Hogenäs, en försäljning på Malmön, en mindre 
försäljning i Kungshamn och en fastighetsreglering 
för boende.  

Ytterligare försäljningar av industrimark, där 
vinsten beräknas uppgå till cirka 2 mnkr, kan komma 
till stånd under året under förutsättning att bolagen 
erhåller erforderliga miljötillstånd. Dessa är dock 
osäkra och därmed inte med i prognosen. 

 
Årets avskrivningar beräknas bli -10,0 mnkr 

högre än budgeterat. Överdraget kommer av 
förändrade redovisningsprinciper i syfte att följa 
uppdaterad redovisningslagstiftning. Detta innebär 
att kostnader som tidigare tillgångsförts för fram-
tagande av översikts- och detaljplaner kommer att 
kostnadsföras under året, tillsammans med årets 
utgifter inom området.  

 
Skatteintäkter inklusive slutavräkning beräknas 

ge ett överskott mot budget med +12,3 mnkr, varav 
slutavräkning för 2020 uppgår till +1,8 mnkr och 
slutavräkning för 2021 uppgår till +6,9 mnkr. 

 Kommunal utjämning och generella bidrag 
beräknas ge ett överskott om +6,0 mnkr, varav +6,2 
mnkr avser inkomstutjämningen.  

Fastighetsavgiften prognostiseras till -0,3 mnkr 
mot budget.  

 
Kommunen har inga lån hos kreditinstitut. 

Finansiella intäkter avser främst borgensavgift från 
Sotenäsbostäder AB (1,9 mnkr). Finansnettot 
prognostiseras i nivå med budget.
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Ekonomisk uppföljning per nämnd  

Kommunfullmäktige m.fl. 

Resultaträkning  

(mnkr) 

Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Kommunfullmäktige -0,5 -0,7 -1,0 

Revision -0,3 -0,3 -0,7 

Valnämnd  -0,0 -0,0 -0,1 

Överförmyndare -0,5 -0,6 -1,0 

Nettokostnad -1,4 -1,6 -2,7 

Kommunbidrag 1,6 1,8 2,6 

Periodens resultat 0,2 0,1 -0,1 
 

För helåret beräknas ett svagt negativt resultat i 
förhållande till budget, avseende överförmyndar-
nämndens köp av tjänst från Uddevalla kommun.  
 

Kommunstyrelsen 

Allmän verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 23,4 27,1 34,4 

Kostnader -62,1 -68,1 -101,0 

Nettokostnad -38,7 -41,0 -66,6 

Kommunbidrag 41,6 45,5 68,4 

Periodens resultat 2,8 4,5 1,8 
 

Kommunstyrelsens allmänna verksamheter har 
ett positivt utfall om + 4,5 mnkr efter åtta månader, 
varav +2,4 mnkr avser KS ofördelade medel. 

Periodens intäkter är +4,3 mnkr bättre än 
budgeterat, och avser främst uppbokade projek-
tintäkter inom symbiosverksamheten, kostnads-
ersättningar och riktade driftsbidrag.  Årets sjuklöne-
ersättning under januari – juli uppgår till +0,4 mnkr.  

Personalkostnaderna är 1,7 mnkr lägre än 
budgeterat under perioden, varav 1,2 mnkr avser 
arbetsmarknadsenheten som påverkas av Arbets-
förmedlingens reformer med färre åtgärds-
anställningar. 0,4 mnkr avser räddningstjänsten som 
på grund av covid-19 inte kunnat öva och utbilda 
personal som budgeterat, och 0,2 mnkr personal-
avdelningen kopplat till heltidsprojektet.   

För helåret beräknas ett positivt resultat om 
+1,8 mnkr mot budget, varav ofördelade medel 
+1,6 mnkr. Helårsresultatet tros sjunka jämfört med 
resultatet per augusti – främst på grund av budget 
från kommunstyrelsen ofördelade medel som 
kommer fördelas ut under hösten, ökade personal-
kostnader inom räddningstjänsten och heltids-
projektet, samt ökade kostnader inom symbios-
verksamheten. 

 

Teknisk verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 85,7 90,3 129,4 

Kostnader -89,4 -941 -140,3 

Nettokostnad -3,7 -3,8 -10,9 

Kommunbidrag 10,4 4,4 10,9 

Periodens resultat 6,7 0,6 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -3,8 mnkr, vilket är 
lägre än budgeterat utfall och i linje med föregående 
år.  

Personalkostnaderna utgör 35 procent av de 
tekniska verksamheternas kostnader. Dessa har ökat 
1,1 mnkr (3 procent) jämfört med 2020. Årets 
personalkostnader är 0,2 mnkr högre än budget. 
Detta avser rekrytering av två mark- och 
exploateringsingenjörer för att reducera MEX-kön, 
vilket kommer kompenseras från kommunstyrelsens 
ofördelade medel.  

Verksamheten har även fått ett utökat budget-
anslag om 0,4 mnkr från kommunstyrelsens 
ofördelade medel för arbete med tillgänglighets-
databasen. Projektet är framgångsrikt och kommer 
att kunna omfatta fler miljöer än vad som kunde 
väntas när arbetet planerades. 

Hamnverksamheten har kunnat se en något 
försämrad försäsong kopplat till restriktioner pga. 
pandemin jämför med ett normalt år. Resultatet och 
prognosen för anläggnings- och fastighets-
verksamheterna är starkt beroende av den fortsatta 
utvecklingen av el-priset, vilket legat högt över 
normal nivå och förväntas göra så året ut. 

För helåret beräknas resultatet ligga i linje med 
budget. Minskade markhyror och arrendeintäkter 
hos markförvaltningen tynger prognosen med  
-0,6 mnkr vilket är en effekt av restriktioner på 
grund av covid-19. Underskotten vägs upp av årets 
låga livsmedelskostnader till följd av restriktioner 
och frånvaro inom skola och förskola kopplat till 
covid-19. 
Helårsresultatet tros sjunka jämfört med resultatet 
per augusti på grund av ökade kostnader för personal 
och höga el-priser påverkar helårsprognosen under 
årets sista månader. 

 

mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2021-09-27 
 
 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 36 av 39 

Byggnadsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 3,5 9,4 11,3 

Kostnader -8,8 -14,8 -20,4 

Nettokostnad -5,3 -5,4 -9,1 

Kommunbidrag 6,8 6,5 9,7 

Periodens resultat 1,4 1,1 0,6 
 

Periodens utfall uppgår till -5,4 mnkr, vilket är 
1,1 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror 
främst på höga intäkter pga. hög ärendeinströmning. 

Nämnden har fått ett tillfälligt utökat budget-
anslag om 0,3 mnkr från kommunstyrelsens 
ofördelade medel att använda för detaljplanering av 
en fastighet i Kungshamn där den så kallade 
Parkskolan är belägen. Arbete med planen pågår. 

Inom planverksamheten är personalkostnaderna 
lägre än budgeterat på grund av vakanser under året. 
Nyrekrytering har skett men personalstyrkan ännu är 
inte fulltalig. Detta påverkar också möjligheten att 
fakturera ärenden, och därmed intäkterna, negativt. 
På grund av detta har konsulter anlitats vilket också 
ökat kostnaderna. Nämnden har haft kostnader om 
4,9 mnkr för arbete med landbaserat vattenbruk, 
varav 4,3 mnkr hittills täckts av statliga medel. 
Byggnadsnämndens resultat belastas just nu av ett 
underskott i detta projekt om -0,6 mnkr. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag upp-
går till 1,2 mnkr vilket understiger periodens budget 
med 0,3 mnkr. Eftersom beviljade bidragsbelopp har 
en mycket stor variation kan utfallet vara högst till-
fälligt och innebär ingen justering av nämndens 
helårsprognos.  

Helårsprognosen uppgår till +0,6 mnkr, till stor 
del pga. av ökade bygglovsintäkter. Helårsresultatet 
kommer sjunka jämfört med resultatet per augusti då 
ökade kostnader för personal och bostads-
anpassningsbidrag väntas under årets sista månader. 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Resultaträkning  

(mnkr) 
Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 6,6 7,2 10,3 

Kostnader -7,6 -8,5 -11,9 

Nettokostnad -1,0 -1,2 -1,6 

Kommunbidrag 1,1 1,1 1,6 

Periodens resultat 0,1 -0,2 0,0 

Varav Sotenäs 

andel -0,1 -0,1 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -1,2 mnkr, vilket är 
0,2 mnkr lägre än budgeterat.  

Intäkterna för perioden är 0,4 mnkr högre än 
budgeterat samt 0,6 mnkr högre än motsvarande 
period föregående år. Undantaget det statliga 
bidraget för trängseltillsynen ligger periodens 
intäkter i nivå med budget. Detta på grund av att 
verksamheten i huvudsak har kunnat bedrivas som 
planerat under året.  

Periodens kostnader är 0,6 mnkr högre än 
budgeterat samt 0,8 mnkr högre än motsvarande 
period föregående år. Detta beror främst på 
kostnader om 0,6 mnkr för konsultarvoden för att 
täcka upp tjänstledig personal. Under året har 
trängseltillsyner genomförts utöver ordinarie 
verksamhet. 

Helårsprognosen innebär att budgeterat resultat 
kommer att uppnås utan avvikelse.  
 
 
Utbildningsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 19,1 18,3 27,9 

Kostnader -150,3 -150,5 -227,6 

Nettokostnad -131,2 -132,2 -199,7 

Kommunbidrag 134,3 133,0 199,7 

Periodens resultat 3,1 0,8 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -132,3 mnkr, vilket är 
+0,8 mnkr bättre än budgeterat.  

Intäkterna under perioden är -0,2 mnkr lägre än 
budgeterat, vilket främst beror på minskade bidrag 
från Migrationsverket. Jämfört med samma period 
föregående år har intäkterna minskat med -0,8 mnkr. 
Statsbidragen är +1,9 mnkr högre jämfört med 
samma period föregående år, vilket dels avser 
Skolverkets så kallade ”skolmiljard”, som syftar till 
att öka förutsättningen för alla barn och elever att få 
den utbildning de har rätt till trots pandemin, varav 
Sotenäs kommun tilldelas 0,8 mnkr. Även ökade 
statsbidrag för lärlingsplatser ger både ökade 
intäkter samt ökade kostnader jämfört med samma 
period föregående år, då dessa intäkter och kostnader 
tidigare hanterats av Munkedals kommun, men 
numera hanteras av varje kommun lokalt. 0,9 mnkr i 
ersättning för höga sjuklönekostnader har tilldelats 
utbildningsnämnden under året. 

Personalkostnaderna är 2,2 mnkr högre än 
budgeterat under perioden och beror främst på 
sjuklöne- och vikariekostnader inom förskole-
verksamheten kopplade till covid-19 då personal 
följer rekommendationer och riktlinjer från myndig-
heter. Förskolan har haft barn med behov av särskilt 
stöd som krävt personalförstärkning.  
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För helåret beräknas ett resultat i nivå med 
budget. Utebliven/minskad uthyrningsverksamhet 
tynger prognosen med -0,3 mnkr liksom förskole-
verksamheten med -1,3 mnkr vilka båda är en effekt 
av restriktioner på grund av covid-19. Underskotten 
vägs upp av ett överskott avseende interkommunal 
ersättning (IKE) för gymnasieverksamheten om 
+1,2 mnkr, minskade kostnader för skolskjutsar om 
+0,2 mnkr samt överskott i form av tillfällig vakans 
inom grundskolan om +0,2 mnkr. Helårsresultatet 
kommer sjunka jämfört med resultatet per augusti på 
grund av en utökning av antalet tjänster under 
höstterminen. 

Förskola 

 

 Intäkterna under perioden är +0,7 mnkr högre än 
budgeterat, detta beroende på ersättning för sjuk-
lönekostnader, statsbidrag ”skolmiljarden”, samt 
högre intäkter i ordinarie taxa på grund av ökat 
barnantal i verksamheterna.  

Personalkostnaderna är 2,3 mnkr högre än 
budgeterat och kan förklaras med ökade kostnader 
för sjuklön, högre kostnader för timanställda på 
grund av covid-19, samt barn med behov av särskilt 
stöd som krävt personalförstärkning. Jämfört med 
utfallet under samma period 2020 har personal-
kostnaderna ökat med 1,9 mnkr (8,2 procent).  

Övriga kostnader ligger även de över budget med 
-0,4 mnkr, och avser interna måltids- och städ-
tjänster. 

Periodens underskott mot budget uppgår totalt till 
-2,0 mnkr, vilket till viss del kommer att jämnas ut 
till årets slut till årets helårsprognos -1,3 mnkr för 
förskoleverksamheten. 

Grundskola och grundsärskola 

 

 Grundskolan följer budget med överskott 
+1,3 mnkr, detta till följd av statsbidraget ”skol-
miljarden” samt statsbidrag för ”likvärdig skola”. 
Periodens personalkostnader ligger i nivå med 
budget (jmf föregående år +8,1 procent). Ökningen 
beror främst på behovet av utökning av särskolans 
verksamheter.  

Särskolans utfall för perioden ligger med ett 
överskott på +0,4 mnkr. Överskottet beror på låga 
personalkostnader under vårterminen då personal 
har tillsatts till höstterminen. 

 Helårsprognosen innebär ett överskott om  
+0,4 mnkr mot budget.  

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

 

 Intäkterna under perioden är -0,1 mnkr lägre än 
budgeterat. Verksamhetskostnaderna under perioden 
är 1,7 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet avser 
interkommunal ersättning (IKE) för gymnasie-
verksamheten samt kostnader som inkommer under 
höstterminen. 

Personalkostnaderna är -0,2 mnkr högre än 
budget (jmf föregående år -9,4 procent).  

    Bidrag till enskilda är -0,5 mnkr högre jämfört 
med föregående år då ersättningar till arbetsgivare 
för lärlingsplatser samt matersättningar för distans-
utbildningar påverkar under pågående pandemi.  

Helårsprognosen uppgår till +1,2 mnkr mot 
budget.  

 Verksamheten har under 2020 arbetat med att nå 
bättre systematiskt kvalitetsarbete med gemensam 
struktur på vad som ska följas upp och utvärderas, 
vilket fått effekt 2021. Samverkan både inom 
kommunen och med grannkommunerna har också 
utvecklats för att bredda tillgången till utbildnings-
vägar för yrkesutbildningar.   

 Kultur och fritid 

 

 Intäkterna under perioden är +1,5 mnkr högre än 
budgeterat vilket främst beror på projekt som ej 
budgeterats för, dessa intäkter kommer mötas av 
kostnader under hösten och därmed balanseras i 
budget vid årets slut.  

Minskade hyresintäkter till följd av covid-19 
resulterar i en helårsprognos om -0,3 mnkr jämfört 
med budget.  
 
  

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Förskola -27,4 -29,6 +8% 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Grundskola F-9 -51,4 -52,5 +2,1 % 

Grundsärskola -2,6 -2,9 +11,5 % 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Gymnasieskola -22,7 -21,9 -3,5 % 

Vuxenutbildning -6,3 -5,3 -15,8 % 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
%. 

Kultur & fritid -12,1 -11,6 -4,1 % 
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Omsorgsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 50,8 49,6 73,0 

Kostnader -201,4 -206,9 -309,6 

Nettokostnad -150,7 -157,3 -236,6 

Kommunbidrag 152,4 156,9 235,7 

Periodens resultat 1,8 -0,5 -0,9 
  

Periodens utfall uppgår till -157,3 mnkr, vilket är 
-0,5 mnkr (0,4 procent) sämre än budgeterat för 
perioden. Den negativa avvikelsen mot budget beror 
främst på höga personalkostnader under våren 
hänförligt till den pågående pandemin och dess 
restriktioner som försvårat effektivt resurs-
utnyttjande. Totalt uppgår kostnader kopplat till 
covid-19 för perioden till 2,6 mnkr. Dessa kostnader 
vägs dock upp av högre intäkter än budgeterat kring 
bland annat statsbidrag från Socialstyrelsen samt ett 
överskott i den centrala bufferten. 

Helårsprognoser uppgår till -0,9 mnkr och 
påverkas till stora delar av kostnader kopplade till 
pandemin men även ett kostnadsdrivande enskilt 
ärende. 

Individ-och familjeomsorg 

 

Prognosen för individ- och familjeomsorg 
inklusive verksamheten för ensamkommande barn 
och unga prognostiseras till ett underskott om  
-0,9 mnkr.  

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår 
under perioden till 4,3 mnkr, vilket är en ökning på 
med 0,5 mnkr (14,3 procent) jämfört med samma 
period 2020. Ökningen i kostnader kan kopplas till 
anvisning från Migrationsverket samt arbetslösa som 
blivit utförsäkrade från A-kassan. Inom institutions-
vård vuxna finns ett underskott på -1,2 mnkr, jämfört 
med samma period 2020 har dessa kostnader ökat 
med 1,2 mnkr (117,8 procent). Dessa underskott 
täcks dock upp av lägre nettokostnader än budgeterat 
inom institutionsvård för barn och unga samt 
ensamkommande barn och unga. 

Äldreomsorg  

 

 För området äldreomsorg visar helårsprognosen 
ett underskott på -1,5 mnkr vilket främst beror på 

höga personalkostnader hänförligt till pandemin och 
dess restriktioner som försvårat effektivt resurs-
utnyttjande.  

 Pandemin har minskat antalet personer som 
söker stöd, hjälp och vård inom den kommunala 
äldreomsorgen. Detta visar sig genom minskade 
hemtjänsttimmar, minskad beläggning på särskilda 
boenden och minskat antal patienter inskrivna inom 
hemsjukvården. Det är svårt för verksamheten att 
bedöma om minskningen är bestående eller om vi 
efter pandemin kommer se ett ökat behov. 
Verksamheten anpassar sin bemanning efter det 
minskade behovet. Antalet korttidsplatser har 
reducerats från 14 till tio vilket är en minskning 
verksamheten planerar att behålla permanent. 
Bemanningen på särskilda boenden är svår att 
reglera efter beläggning då samma antal personer 
behöver vara i tjänst för att täcka behovet. 
Bedömningen är att kostnaderna per plats kommer 
att öka under 2021. En översyn av bemanningen 
inom hemsjukvården kommer göras under hösten 
2021 för att anpassa verksamheten till det minskade 
behovet. Dagverksamheten och omsorgsresor har 
anpassat sin verksamhet under pandemin. 

Funktionsstöd  

 

 Prognosen på helår visar ett underskott på  
-2,6 mnkr. Stor del av underskottet är kopplat till ett 
enskilt ärende som beräknas kosta 3,1 mnkr 2021. 
Kostnaden kopplat till ärendet har under första 
tertialen belastat äldreomsorgens verksamhets-
område men har flyttats till LSS-verksamheten. 
Även ny placering inom socialpsykiatrin har ökat 
kostnaderna, men genom påbörjat arbete med 
förändrad bemanning inom verksamheten har man 
lyckats hålla nere personalkostnaderna som på så vis 
täcker upp stor del av de ökade placerings-
kostnaderna.  

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma 
period 2020, delar av verksamheten har dock inte 
haft lika stort vikariebehov som äldreomsorgen på 
grund av anpassade insatser kopplat till pandemin.  

Översyn av nuvarande boendeformer inom LSS 
och socialpsykiatri pågår för att skapa ett underlag 
för eventuella förändringar och utvecklingsområden 
för att möta aktuella och kommande behov.  
 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Individ- och 

familjeomsorg -17,9 -19,4 +8,3 % 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Äldreomsorg -102,1 -104,5 +2,4 % 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Funktionsstöd -26,5 -29,1 +9,8 % 
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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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KSTU § 57  2021/691 

 

Renhållningstaxa 2022 

Beskrivning av ärendet 

Grundprinciperna i taxekonstruktionen föreslås vara densamma som i tidigare taxa, en grundavgift 
och en hämtningsavgift. Däremot har vi 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 kärl-
kostnader 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 avfalls-
förbränning 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 Rambo-
kommuner.  
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.  

Beslutsunderlag 

Renhållningsansvarigs tjänsteutlåtande 2021-07-05 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-10-14 | §§ 55-66 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2021\KSTU 
Protokoll 2021-10-14.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(16)
 

 
 

 

Forts KSTU § 57 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de ökade kostnaderna för förbränningsdelen men att den ökade 
avgiften för grundavgiften delas ut lika mellan alla abonnenter, både privathushåll och företag.  
 
Kommunstyrelsen ger Rambo AB i uppdrag att presentera en sammanhållen prognos på 
taxekonstruktioner och taxeökningar fram till 2025 när 4 packsystemet är fullt infört. Presentationen 
skall även innehålla de planerade effektiviseringar som investeringarna medför. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Renhållningstaxa för Sotenäs 2022 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:   

- Anta renhållningstaxan för 2022 
- Renhållningstaxan 2022 ersätter tidigare beslutad taxa som antagits av kommunfullmäktige 2011-11-

14 §126  

 

Beskrivning av ärendet 

Grundprinciperna i taxekonstruktionen föreslås vara densamma som i tidigare taxa, en grundavgift och en 
hämtningsavgift. Däremot har vi 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. 

 



Lysekil 2021-07-05 
 

 

 

 

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. 
 
Handlingar i ärendet 

- Tjänsteskrivelse taxa 2022 
- Renhållningstaxa 2022 
- Renhållningstaxa 2022 med jämförelse av dagens avgifter 

 
Mats Andresen   Anja Wallin 
VD    Renhållningsansvarig  
 



                                                                                                               

 

 
 

Förslag till höjning av nuvarande taxa till 1 januari 2022 

Renhållningstaxa för Sotenäs 
kommun 
För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2022 och ersätter tidigare 
renhållningstaxa beslutad i Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 126  

Taxan gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem införs i 
kommunen. 
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1. Hushållsavfall – Fast avfall 

 

 

Grundavgift  
Grundavgiften finansierar 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 som inte rör själva insamlingen. 
  
Grundavgift (fast avgift) tas ut för alla fastigheter som nyttjas eller som kan nyttjas på ett sådant sätt 
att hushållsavfall (kommunalt avfall) uppstår eller kan uppstå.  
 
En grundavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en grundavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, betalar de en grundavgift var.  
 
En grundavgift tas ut per lägenhet i flerfamiljshus samt per verksamhet.  
 
Grundavgift ska betalas även vid uppehåll i hämtning och för bostadshus och lägenheter som ska 
eller håller på att renoveras, såvida inte särskilt uppehåll beviljats av miljönämnden i enlighet med 
lokala avfallsföreskrifter.  
 
Hämtningsavgift  
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall samt andra kostnader som insamlingen av hushållsavfallet (kommunala avfallet) genererar. 
  
Hämtningsavgift (rörlig avgift) tas ut för varje sophämtningsabonnemang.  
 
En hämtningsavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en hämtningsavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, delas hämtningsavgiften mellan dem. 
  
I hämtningsavgiften ingår normalt kärl, så vida inget annat anges.  
 
Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning, eller hyr detta, av Rambo.  
 
Samlad renhållningsavgift  
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuellt 
abonnemang summeras.  
 
Alla priser som anges är inklusive lagstadgad moms, om inget annat anges. 
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1.1. En- och tvåbostadshus - Helårsboende  
Abonnemangstyp 
 
Blandat mat- och restavfall  

Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Från helårsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5-30/9, och 
övrig tid varannan vecka 

140 liter    1 103 1 721 2 824 
 

 190 liter    1 103 2 047 3 150 
 

 240 liter    1 103 2 712 3 815 

 370 liter    1 103 3 528 4 631 

Från helårsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka året runt 

140 liter    1 103 1 341 2 444 

 190 liter    1 103 1 721 2 824 
 240 liter    1 103 2 266 3 369 

 370 liter    1 103 2 657 3 760 

Hämtning var fjärde vecka** 140 liter    1 103    671 1 774 

Delat abonnemang I enlighet 
med beviljat 
beslut om 
undantag 

   1 103 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 
 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. ** För förlängt hämtningsintervall krävs en anmälan till Rambo 
enligt § 42 i Avfallsförskrifterna. 
 

1.2. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende 
 

Från fritidsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5-30/9, och 
övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103 1 482 2 585 
 

 190 liter    1 103 1 842 2 945 
 

 240 liter    1 103 2 344 3 447 

 370 liter    1 103 2 886 3 989 

Från fritidsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka 1/5-30/9, 
och övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103 1 146 2 249 

 190 liter    1 103 1 462 2 565 

 240 liter    1 103 1 918 3 021 

 370 liter    1 103 2 375 3 478 

Delat abonnemang I enlighet 
med 
beviljat 
beslut om 
undantag 

   1 103 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år.  
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1.3. Del i Gemensamt kärl  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Helårsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 1 103 1 047 2 150 

Helårsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    819 1 922 

Fritidsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    926 2 029 

Fritidsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103    699 1 802  

I områden där kommunen bekostar avfallsskåp uttas en årlig avgift för att täcka Renhållningskollektivets kostnader. En 
årlig kostnad på 221 kr tillkommer på ovanstående priser. 
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. 
 

1.4. Flerfamiljshus - Helårsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, året runt. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.6, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 

Abonnemang  Kärl* Avgift vid 
hämtning 
varannan 
vecka (kr 
per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/varannan 
vecka (kr per 
kärl och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning  
2 ggr/vecka 
(kr per kärl och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 380   2 840 4 560    9 000 

370 liter  
 

2 790   3 700 5 200  10 400 

660 liter  
 

4 560   6 560 8 500  17 000 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
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1.5. Flerfamiljshus - Fritidsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka under perioden 
maj-september. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.6, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 
Abonnemang  Kärl* Avgift vid 

hämtning 
varannan/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 010   2 460 

370 liter  
 

2 620   3 030 

660 liter  
 

3 790   5 900 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
 

1.6. Verksamheter med avfall som är jämförligt med hushållsavfall/kommunalt 
avfall  
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

Grundavgift om 600 kr/år (750 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

Kärl Vid schemalagt hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 
året runt eller per säsong 

Vid enstaka hämtning 

 Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

140 liters kärl 50 100 
190 liters kärl 70 120 
240 liters kärl 90 140 

370 liters kärl 110 160 

660 liters kärl 
 

160 210 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.  
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1.7 Tilläggstjänster för hushållsavfall – Fast avfall   
Tjänst Avgift (kr) 
Extra hämtning av hushållsavfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

83 per tillfälle 

Extra hämtning av hushållsavfall utanför 
ordinarie hämtningstur* 

532 per tillfälle 

Hämtning av grovavfall inkl. 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

Pris per timma enligt självkostnad upp till 2 m3 per 
hämtningstillfälle 

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte eller hämtning av kärl 387 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 
*Kan beställas hela året.  
  

1.8 Latrin 
Abonnenten hämtar själv kärl på Hogenäs återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos 
Rambo.  

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 
Hämtning av latrin 10 stycken    8 695 per abonnemang per år 

Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

Enstaka       871 per kärl   

 

2. Hushållsavfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 

 

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I 
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra 
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via 
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i 
motsvarade grad. 
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2.1. Slamsugning  
Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.   
 
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.  
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se 
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningsintervall.  
 
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för 
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning 
vid annan tidpunkt kan beställas till särskild avgift enligt gällande taxa. 
 
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift. 

Avloppsanläggning Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle) Behandlingsavgift  
Vid schemalagd 
tömning 

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 237 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

 
Sluten tank 1 237 1 237 *** Pris per m3 enligt självkostnad  

Minireningsverk** 1 237 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

Fettavskiljare 1 237 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför 
tömning debiteras framkörningsavgift om 464 kr.  
OBS Sluten tank kan inte tömmas samtidigt med annan typ av avloppsanläggning, då slam från sluten tank har särskild 
behandling.  
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma. 

2.2 Tilläggstjänster för hushållsavfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Tjänst Avgift (kr) 
Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

   954 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

2 860 

Beställning av tömning vid annan tidpunkt – tömningsdatum, 
tillkommande avgift utöver ordinarie hämtningsavgift  

   671 

Extra slang 212 per påbörjat 10-tal meter 
Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  
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3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 
Månadsfakturering*  47 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

207 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   
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4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Sotenäs kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Sotenäs kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige i 
Sotenäs beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2022-01-01 och ersätter tidigare renhållningstaxor beslutade 2011-11-14 §126 och 
2018-12-13 §216. Denna taxa gäller tills nytt insamlingssystem för fast hushållsavfall för en- och 
tvåbostadshus är infört i hela kommunen. 

4.3. Index 
Taxan justeras, en gång per år, med Avfallsindex A12:1MD, avrundat till närmst högre tal, med oktober 
2021 som basmånad.  

 
Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2023. 

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Sotenäs kommuns mål inom avfalls- och 
arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 
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4.5. Handläggningsavgift 
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   

4.6. Sortering av Hushållsavfall/kommunalt avfall 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för hushållsavfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, Kap 7 
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få 
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
. 

Delat abonnemang för hushållsavfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
 
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag  

Gemensamma kärl för flera fastigheters hushållsavfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  

För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av hushållsavfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift, se renhållningsavgift för 
Del i Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
hushållsavfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
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emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. 
(Bygg- och rivningsavfall, ingår inte i hushållens grovavfall, lämnas till återvinningscentral mot särskild 
avgift.)  

4.9. Kyl och frys  
Kyl och frys hämtas genom beställning – kostnad för hämtning och omhändertagande täcks av taxans 
grundavgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens hushållsavfall vid farbar väg. 

4.10. Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.11. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 

När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
 
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Vid 
avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  

I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.12. Extra hämtning av hushållsavfall  
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten, ska detta 
hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 
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Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
hushållsavfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats vid 
farbar väg.  

4.13. Försvårad hämtning 
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.14. Definitioner  
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med hushållsavfall (kommunalt avfall) avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall 
från annan verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 

I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 

4.15 Övergångsbestämmelser 
Avfallsföreskrifternas bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2017-02-16 §7, om nya 
abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla först efter att nytt insamlingssystem för 
fast hushållsavfall för en- och tvåbostadshus införs i kommunen. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsintervall enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 2008-11-13.  



                                                                                                               

 

 
 

Förslag till höjning av nuvarande taxa till 1 januari 2022 
jämförelse med dagens avgifter i rött 

Renhållningstaxa för Sotenäs 
kommun 
För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2022 och ersätter tidigare 
renhållningstaxa beslutad i Kommunfullmäktige 2011-11-14 § 126. 

Taxan gäller i sin helhet tills nytt insamlingssystem införs i 
kommunen. 
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1. Hushållsavfall – Fast avfall 

 

 

Grundavgift  
Grundavgiften finansierar 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 som inte rör själva insamlingen. 
  
Grundavgift (fast avgift) tas ut för alla fastigheter som nyttjas eller som kan nyttjas på ett sådant sätt 
att hushållsavfall (kommunalt avfall) uppstår eller kan uppstå.  
 
En grundavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en grundavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, betalar de en grundavgift var.  
 
En grundavgift tas ut per lägenhet i flerfamiljshus samt per verksamhet.  
 
Grundavgift ska betalas även vid uppehåll i hämtning och för bostadshus och lägenheter som ska 
eller håller på att renoveras, såvida inte särskilt uppehåll beviljats av miljönämnden i enlighet med 
lokala avfallsföreskrifter.  
 
Hämtningsavgift  
Hämtningsavgiften finansierar insamlingsfordon, personal, hantering och behandling av insamlat 
avfall samt andra kostnader som insamlingen av hushållsavfallet (kommunala avfallet) genererar. 
  
Hämtningsavgift (rörlig avgift) tas ut för varje sophämtningsabonnemang.  
 
En hämtningsavgift tas ut per en- och två bostadshus, med sammanlagt max 2 hushåll, per 
fastighetsbeteckning.  
 
Vid fler bostäder/hushåll på samma fastighetsbeteckning tillkommer ytterligare en hämtningsavgift för 
varje tillkommande bostad/hushåll.  
 
I de fall då två eller fler fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare delar ett 
sophämtningsabonnemang, och därmed kärl, delas hämtningsavgiften mellan dem. 
  
I hämtningsavgiften ingår normalt kärl, så vida inget annat anges.  
 
Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl och utrustning, eller hyr detta, av Rambo.  
 
Samlad renhållningsavgift  
I den samlade renhållningsavgiften ska tillämplig grundavgift och hämtningsavgift för aktuellt 
abonnemang summeras.  
 
Alla priser som anges är inklusive lagstadgad moms, om inget annat anges. 



 

4 
 

1.1. En- och tvåbostadshus - Helårsboende  
Abonnemangstyp 
 
Blandat mat- och restavfall  

Kärl* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Från helårsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5 - 30/9, och 
övrig tid varannan vecka 

140 liter    1 103/983 1 721/1 721 2 824/2 704 
 

 190 liter    1 103/983 2 047/2 047 3 150/3 030 
 

 240 liter    1 103/983 2 712/2 712 3 815/3 695 

 370 liter    1 103/983 3 528/ 3 528 4 631/4 511 

Från helårsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka året runt 

140 liter    1 103/983 1 341/1 341 2 444/2 324 

 190 liter    1 103/983 1 721/1 721 2 824/2 704 
 240 liter    1 103/983      2 266/2 266 3 369/3 249 

 370 liter    1 103/983 2 657/2 657 3 640/3 760 

Hämtning var fjärde vecka** 140 liter    1 103/983    671/558 1 774/1 541 

Delat abonnemang I enlighet med 
beviljat beslut 
om undantag 

   1 103/983      Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 
 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. ** För förlängt hämtningsintervall krävs en anmälan till Rambo 
enligt § 42 i Avfallsförskrifterna. 
 

1.2. En- och tvåbostadshus – Fritidsboende 
 

Från fritidsboende i tätort sker  
hämtning varje vecka 1/5 - 30/9, 
och övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103/983 1 482/1 482 2 585/2 465 
 

 190 liter    1 103/983 1 842/1 842 2 945/2 825 
 

 240 liter    1 103/983 2 344/2 344 3 447/3 327 

 370 liter    1 103/983 2 886/2 886 3 989/3 869 

Från fritidsboende i glesbygd sker 
hämtning varannan vecka 1/5 -
30/9, och övrig tid var fjärde vecka 

140 liter    1 103/983 1 146/1 146 2 249/2 129 

 190 liter    1 103/983 1 462/1 462 2 565/2 445 

 240 liter    1 103/983 1 918/1 918 3 021/2 901 

 370 liter    1 103/983 2 375/2 375 3 478/3 358 

Delat abonnemang I enlighet 
med 
beviljat 
beslut om 
undantag 

   1 103/983 Delad 
hämtningsavgift 

Summan av 
grundavgift och 
delad 
hämtningsavgift 

*Kärl ingår i hämtningsavgiften och tillhandahålls av Rambo. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till självkostnadspris.  
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år 
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1.3. Del i Gemensamt kärl  
Vid abonnemang Del i gemensamt kärl hämtas avfallet efter behov, minst varannan vecka, året runt.  

Abonnemangstyp  Kärl/Kärlskåp* Grundavgift 
(kr) 

Hämtningsavgift 
(kr) 

Samlad 
renhållnings-
avgift  
(kr per år) 

Helårsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 
 

 1 103/983 1 047/1 047 2 150/2 030 

Helårsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103/983    819/819 1 922/1 802 

Fritidsboende i 
tätort 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103/983    926/926 2 029/1 909 

Fritidsboende i 
glesbygd 

Gemensamma kärl 
på anvisad plats 

 1 103/983    699/699 1 802/1 682 

I områden där kommunen bekostar avfallsskåp uttas en årlig avgift för att täcka Renhållningskollektivets kostnader. En 
årlig kostnad på 221 kr tillkommer på ovanstående priser. 
Vid hemkompostering minskar avgiften med 300 kr per år. 
 

1.4. Flerfamiljshus - Helårsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka, året runt. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.5, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 

Abonnemang  Kärl* Avgift vid 
hämtning 
varannan 
vecka (kr 
per kärl och 
år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/varannan 
vecka (kr per 
kärl och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning  
2 ggr/vecka 
(kr per kärl och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 380/2 266   2 840/2 712 4 560/4 344   9 000/ej valbart 

370 liter  
 

2 790/2 657   3 700/3 528 5 200/4 963 10 400/ej valbart 

660 liter  
 

4 560/4 343   6 560/6 248 8 500/8 521 17 000/16 594 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
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1.5. Flerfamiljshus - Fritidsboende 
Avfall hämtas efter behov, enligt överenskommet hämtningsintervall dock minst varannan vecka under perioden 
maj-september. 
Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kapitel 1.5, Verksamheter - hämtningsavgift vid enstaka hämtning. 

Grundavgift om 737 kr/737 kr debiteras varje lägenhet, utöver hämtningsavgift enligt nedan.  

 
Abonnemang  Kärl* Avgift vid 

hämtning 
varannan/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Avgift vid 
hämtning 
varje/var 
fjärde vecka 
(kr per kärl 
och år) 

Blandat mat- 
och restavfall 

240 liter  2 010/1 918   2 460/2 344 

370 liter  
 

2 620/2 500   3 030/2 886 

660 liter  
 

3 790/3 615   5 900/5 660 
 

*Flerfamiljshus köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris 
 

1.6. Verksamheter med avfall som är jämförligt med hushållsavfall/kommunalt 
avfall  
Alla verksamhetspriser anges exklusive moms.  

Grundavgift om 600 kr/år 655,20(750/819 kr inkl. moms) debiteras varje verksamhet, utöver hämtningsavgift 
enligt nedan.  

Kärl Vid schemalagt hämtningsintervall, 
som regel minst varannan vecka, 
året runt eller per säsong 

Vid enstaka hämtning 

 Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

Hämtningsavgift (kr per kärl och 
hämtningstillfälle) 

140 liters kärl   50 (genomsnittspris 39 kr) 100/ej valbart 
190 liters kärl   70 (genomsnittspris 51 kr) 120/104 
240 liters kärl   90 (genomsnittspris 93 kr) 140/136 

370 liters kärl 110 (genomsnittspris 92 kr) 160/166 

660 liters kärl 
 

160 (genomsnittspris 154 kr) 210/253 

*Verksamheter köper kärl och utrustning eller hyr av Rambo till självkostnadspris. Skadat eller försvunnet kärl ersätts till 
självkostnadspris. 

Större 
Behållare 

Hämtningsavgift  Behandlingsavgift 

Container* Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

Djupbehållare Pris per tömning enligt självkostnad  Pris per ton eller m3 enligt självkostnad för 
respektive avfallsslag 

*Verksamheter hyr container av Rambo till självkostnadspris.  
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1.7 Tilläggstjänster för hushållsavfall – Fast avfall   
Tjänst Avgift (kr) 
Extra hämtning av hushållsavfall vid 
ordinarie hämtningstur* 

83/83 per tillfälle 

Extra hämtning av hushållsavfall utanför 
ordinarie hämtningstur* 

532/532 per tillfälle 

Hämtning av grovavfall inkl. 
trädgårdsavfall med mindre flakbil 

Pris per timma enligt självkostnad upp till 2 m3 per 
hämtningstillfälle 

Extra hämtningsfordon med personal Pris per timma enligt självkostnad 

Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 

Behandling av lämnat avfall Pris per ton eller m3, enligt självkostnad för respektive 
avfallsslag 

Byte eller hämtning av kärl 387/387 per bytestillfälle 

Tvätt av kärl Pris enligt självkostnad 

Nytt kärl Pris enligt självkostnad 
*Kan beställas hela året.  
  

1.8 Latrin 
Abonnenten hämtar själv kärl på Hogenäs återvinningscentral. Hämtning för borttransport beställs hos 
Rambo.  

Abonnemangstyp  Kärl á 23 liter Hämtningsavgift (kr) 
Hämtning av latrin 10 stycken    8 695/8695 per abonnemang     

per år 
Tilläggstjänst: Hämtning av extra kärl 
för latrin 

Enstaka       871/871 per kärl   

 

2. Hushållsavfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och andra slamsugningstjänster 

 

Hämtningsavgift 
Hämtningsavgift utgör betalning för framkörning och tömning/slamsugning av avloppsanläggning. I 
denna avgift ingår även planerings- och utvecklingsarbete, administration, information samt andra 
kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen. 

Behandlingsavgift 
Behandlingsavgiften utgör kostnaden för behandlingen av slam. Avgiften är enligt självkostnad, via 
kommunalt reningsverk eller annan mottagare. Vid förändringar får Rambo justera pris till kund i 
motsvarade grad. 
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2.1. Slamsugning  
Slamsugningsavgift per tömning och tillkommande behandlingskostnad per påbörjad kubikmeter, m3.   
 
Slamavskiljare töms enligt renhållarens schemaläggning till ordinarie hämtningsavgift.  
Sluten tank töms efter beställning till ordinarie avgift tills Rambo beslutar om schemalagd tömning, se 
utförligare villkor i avfallsföreskrifterna 32 §, under rubriken Hämtningsintervall.  
 
Återkommande tätare tömning än schemaläggning kan beställas och utförs då inom ramen för 
schemaläggning och till ordinarie hämtningsavgift. Enstaka kompletterande tömning eller önskad tömning 
vid annan tidpunkt kan beställas till särskild avgift enligt gällande taxa. 
 
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. 
Erfordras kompletterande utrustning, extra personal eller specialfordon/transport för att kunna utföra 
tömning debiteras extra avgift. 

Avloppsanläggning Hämtningsavgift* (kr per tömningstillfälle) Behandlingsavgift  
Vid schemalagd 
tömning 

Vid enstaka tömning  

Slamavskiljare** 
 

1 237/1 237 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

 
Sluten tank 1 237/1 237 1 237 ***/1 237 Pris per m3 enligt självkostnad  

Minireningsverk** 1 237/1 237 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

Fettavskiljare 1 237/1 237 Pris per timma för aktuellt 
slamsugningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

Fosforfällor Pris per timma för 
aktuellt hämtnings-
fordon 

Pris per timma för aktuellt 
hämtningsfordon 

Pris per m3 enligt självkostnad  

*Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren att åtgärda inför 
tömning debiteras framkörningsavgift om 464 kr.  
OBS Sluten tank kan inte tömmas samtidigt med annan typ av avloppsanläggning, då slam från sluten tank har särskild 
behandling.  
*** Gäller tills beslut om schemalagd tömning – därefter pris per timma. 

2.2 Tilläggstjänster för hushållsavfall – Avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 
Tjänst Avgift (kr) 
Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under ordinarie arbetstid 

   954/954 

Akuttömning, tillkommande avgift utöver ordinarie 
hämtningsavgift under jourtid och helgdag  

2 860/2 860 

Beställning av tömning vid annan tidpunkt – tömningsdatum, 
tillkommande avgift utöver ordinarie hämtningsavgift  

   671/671 

Extra slang 212/104 per påbörjat 10-tal meter 
Slamsugningsbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Spolbil med personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra personal Pris per timma enligt självkostnad 
Extra åtgärd utöver ordinarie tömningsarbete, kompletterande 
utrustning, specialfordon/transport, extra personal, etc. 

Pris enligt självkostnad  
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3. Administrativa avgifter 

Tjänst  Avgift (kr) 
Månadsfakturering*  47/47 per faktura  

Handläggning av undantag 
från avfallsföreskrifterna som 
handläggs av Rambo** 

207/207 per ärende 

*Fakturahantering är kostnadsfri vid ordinarie faktureringsfrekvens. 
** Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift enligt kommunens taxa.   
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4. Allmänna bestämmelser  

4.1. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Rambo AB, Regional avfallsanläggning mellersta Bohuslän AB, (nedan kallad Rambo) har på uppdrag av 
Sotenäs kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Sotenäs kommun. 

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar 
utfärdade med stöd av Miljöbalken samt i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige i 
Sotenäs beslutar om Avfallsföreskrifter och denna Renhållningstaxa.  

4.2. Ikraftträdande 
Taxan träder i kraft 2022-01-01 och ersätter tidigare renhållningstaxor beslutade 2011-11-14 §126 och 
2018-12-13 §216. Denna taxa gäller tills nytt insamlingssystem för fast hushållsavfall för en- och 
tvåbostadshus är infört i hela kommunen. 

4.3. Index 
Taxan justeras, en gång per år, med Avfallsindex A12:1MD, avrundat till närmst högre tal, med oktober 
2021 som basmånad.  

 
Första indexjustering av taxans priser sker från 1 januari 2023. 

4.4. Avgiftsskyldighet och avgiftsprinciper 
Avgift får tas ut enligt 27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken (SFS 1998:808) för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg.  

§ 5 i miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella mål och Sotenäs kommuns mål inom avfalls- och 
arbetsmiljöområdet.  

Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret. 

Avgift faktureras av och ska betalas till Rambo. 

Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka 
tillfälle tas avgiften ut vid varje särskilt tillfälle. 

Rambo beslutar om och anpassar avgiftsperioder och fakturering. Vid månadsfakturering tillkommer 
faktureringsavgift.  

I de fall en fastighet eller verksamhet har flera ägare, faktureras en ägare för fastighetens eller 
verksamhetens renhållningskostnader. Val av abonnent- och fakturamottagare sker utifrån ägarandel 
eller enligt överenskommelse. Om betalning uteblir kan Rambo överföra alla abonnemang, fakturerings- 
och betalningskrav till annan delägare.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum lämnas skriftligt till Rambo. 

Avgiftsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, 
inte använts eller då den inte varit placerad på överenskommen/anvisad plats. 

Betalningsvillkor och kravhantering sker enligt Rambos fastställda rutiner. 
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4.5. Handläggningsavgift 
För handläggning av undantag från avfallsföreskrifterna som handläggs av Rambo, debiteras 
handläggningsavgift. Vid ärenden som handläggs/beslutas av kommunen, debiterats handläggningsavgift 
enligt kommunens taxa.   

4.6. Sortering av Hushållsavfall/kommunalt avfall 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 
Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, bilaga 1 Sorteringsanvisningar för hushållsavfall.  

Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i föreskrifterna. 

Fastighetsinnehavare i en- och tvåbostadshus för helårs- och fritidsboende kan, efter skriftlig anmälan till 
Miljönämnden, kompostera matavfall enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun.  

4.7 Undantag från Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun, Kap 7 
Kortfattat utdrag från Avfallsföreskrifternas 42 – 51 §§: 

Längre hämtningsintervall för restavfall (42§) 
Fastighetsinnehavare till en- och tvåbostadshus, som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på 
den egna fastigheten, eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få 
sitt restavfall hämtat var fjärde vecka.  
. 

Delat abonnemang för hushållsavfall (43§) 
Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter anmälan till Rambo, dela ett 
avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i det/de 
kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
 
Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift, i enlighet med 
beviljat beslut om undantag  

Gemensamma kärl för flera fastigheters hushållsavfall (44§) 
Gemensamma kärl för flera fastigheter än tre, kan efter gemensam anmälan från samfällighetsförening, 
vägförening eller liknande prövas av Rambo.  

För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbar för hämtningsfordon kan kommunen komma att 
anvisa plats för hämtning av hushållsavfall i gemensamma kärl för flera fastigheter. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll samt hämtningsavgift, se renhållningsavgift för 
Del i Gemensamt kärl. 

Övriga undantag (45-51§§)  
Övriga undantag befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala renhållningstaxans 
grundavgift, såvida inget annat anges under respektive § i Avfallsföreskrifterna eller anges i beviljat 
beslut. 

4.8. Grovavfall inkl. Trädgårdsavfall 
Hushållens grovavfall, som är sorterat enligt Rambos anvisningar, lämnas avgiftsfritt till 
återvinningscentral. Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

Grovavfall kan även hämtas genom beställning mot en särskild avgift.  

Hämtning beställs hos Rambo och sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för fastighetens 
hushållsavfall vid farbar väg. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt 
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emballage. Trädgårdsavfall ska förpackas i säckar om max 15 kg, eller vid lös volym hanteras via 
container. 
(Bygg- och rivningsavfall, ingår inte i hushållens grovavfall, lämnas till återvinningscentral mot särskild 
avgift.)  

4.9. Kyl och frys  
Kyl och frys hämtas genom beställning – kostnad för hämtning och omhändertagande täcks av taxans 
grundavgift. 

Hämtning beställs hos Rambo, hämtning sker inom tio arbetsdagar vid ordinarie hämtningsplats för 
fastighetens hushållsavfall vid farbar väg. 

4.10. Farligt avfall från hushåll 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt till återvinningscentral enligt Rambos sorteringsanvisningar. 
Kostnaden för mottagning och behandling täcks av taxans grundavgift. 

4.11. Slam/avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och 
fettavskiljare 
Villkor för avloppsanläggningar och framkomlighet för tömning av avloppsanläggning framgår av 
avfallsföreskrifterna kap. 4. 

Tömning sker i enlighet med avfallsföreskrifternas tömningsintervall, eller enligt miljönämndens beslut. 

När tömning sker enligt schemaläggning utförs tömning enligt schema till ordinarie pris. 
Fastighetsinnehavare kan beställa återkommande tätare tömning inom ramen för schemalagda tömning.  
När tömning sker enligt beställning utförs tömning till ordinarie pris, inom fem arbetsdagar, 
beställningsdagen inräknad. 
 
Akuttömning, enstaka kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema 
kan beställas och utförs mot extra avgift enligt gällande taxa. 

När tömning kräver extra personal, utrustning eller specialtransport, såsom traktor, båt etc., för att kunna 
utföras, tas extra avgift ut. 
 
I tömningarna ingår 10 meter slangdragning från bilens uppställningsplats till avloppsanläggning. Vid 
avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.  

I avfallsföreskrifterna 30 § ”Allmänna regler” står att. ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon 
och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa. 
Maximal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter. 
Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa”. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger fastighetsinnehavaren 
att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

4.12. Extra hämtning av hushållsavfall  
Då större mängder restavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten, ska detta 
hämtas genom extra hämtning mot särskild avgift. 
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Extrahämtning beställs hos Rambo och kan ske i samband med områdets nästa ordinarie hämtning av 
hushållsavfall eller vid särskild beställning på annan tid. Hämtning sker vid ordinarie hämtningsplats vid 
farbar väg.  

4.13. Försvårad hämtning 
Om hämtning kräver andra åtgärder än ordinarie metoder och/eller undantag får Rambo besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med de grunder som anges i 27 kap 4 – 6 §§ miljöbalken. 

4.14. Definitioner  
Termer och begrepp som används är lika med Avfallsföreskrifter för Sotenäs kommun. 

De vanligaste begreppen har följande betydelser: 

Med hushållsavfall (kommunalt avfall) avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall 
från annan verksamhet. 

Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser och 
annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det 
är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet, 
uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. 

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

Med den renhållningsansvarige avses Sotenäs kommun, Kommunstyrelsen. 

Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 

I Avfallsföreskrifternas Bilaga 3 Definitioner förklaras termer och begrepp som används i föreskrifterna. 

4.15 Övergångsbestämmelser 
Avfallsföreskrifternas bestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2017-02-16 §7, om nya 
abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla först efter att nytt insamlingssystem för 
fast hushållsavfall för en- och tvåbostadshus införs i kommunen. 

Fram till att fastighetsinnehavare för villa och fritidshus fått erbjudande att välja nytt 
sophämtningsabonnemang i enlighet med avfallsföreskrifterna, gäller abonnemangsform och 
hämtningsintervall enligt tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 2008-11-13.  



 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 6(50)
 

 
 
 
 
 

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.  
  



 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 7(50)
 

 
 
 
 
 

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 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-10-13 §§ 147-181 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 21(46)
 

 
 

KSAU § 160 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.  

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-09-17 
Motion 
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Forts. KSAU § 160 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) yrkar på att avslå motionen 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och beslutar att anta detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kommunen har redan antagit klimatlöfte att ställa 
krav i upphandling för transportdelen i nya avtal vilket motsvarar motionens intentioner om att 
stärka vår position som en miljökommun och sända signaler om att fasa ut gamla fordon. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-17 KA 2020/000887 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 

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.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

För att genomföra en utredning om införandet av miljözon fordras konsulttjänster då 
förvaltningen inte har utrymme för detta inom ordinarie arbetstid, vilket kräver utökad 
budget. Förslaget till beslut bedöms kunna genomföras inom befintlig budget. 
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Regelverk  

Att införa miljözon är idag inget som krävs av kommuner utan görs frivilligt.  
Arbetet för att minska miljöpåverkan från transporter kopplar bland annat till arbetet för 
Agenda 2030 på global nivå och miljömålen på, nationell och regional nivå. På lokal nivå 
kopplar frågan om miljözon till Sotenäs Hållbarhetsstrategi främst vad gäller fokusområdena 
Hälsa och välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen. 

Organisation och personal  

För att genomföra en utredning om införandet av miljözon fordras konsulttjänster då 
förvaltningen inte har utrymme för detta inom ordinarie arbetstid. 
Förslaget till beslut bedöms kunna genomföras inom befintlig verksamhet på 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Hållbar utveckling 

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. 
Införande av miljözon kopplar väl an till de globala utvecklingsmålen 4. Hälsa och 
välbefinnande samt 11. Hållbara städer och samhällen, vilka även utgör fokusområden i 
Sotenäs hållbarhetsstrategi.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen antagit klimatlöfte om att vi 
ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal, vilket besvarar motionens 
intentioner om att stärka vår position som en miljökommun och sända signaler om att fasa ut 
gamla fordon.  
Motionen anses därmed besvarad.   

Beslutsunderlag 
Motion om införandet av miljözon 

Beslutet skickas till 
Motionären Mathias Bruno (M) 
Chef Näringsliv och utveckling 
Hållbarhetsstrateg 
 
 

  
Pia Bergenholtz Per Svensson 
Hållbarhetsstrateg Chef Näringsliv och utveckling 
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§30  Dnr 2021/887 

Motion om miljözon 
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. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-09-17 
Motion angående införande av miljözon.  

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att Hållbarhetsrådet antar 
detta. 

Hållbarhetsrådets förslag 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen antagit klimatlöfte om att vi ställer krav 
i upphandling för transportdelen i nya avtal, vilket besvarar motionens intentioner om att stärka vår 
position som en miljökommun och sända signaler om att fasa ut gamla fordon.   
Motionen anses därmed besvarad.    

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Eva Abrahamsson (M)     Hans-Joachim Isenheim 
Ordförande     Justerare 
 
 
Emma Vånder 
sekreterare 
  



2020-09-09 

Motion 
Till:   Kommunfullmäktige i Sotenäs Kommun 

Angående:  Införande av miljözon i Sotenäs Kommun 

Motionär:  Mathias Bruno (M) 

 

Bakgrund 

I vår kommun arbetar vi aktivt med miljösatsningar av olika slag och ligger på många punkter 
i framkant då det gäller miljöarbetet. Vår fordonsflotta när det gäller personbilar är mycket 
modern och vi har en stor andel elfordon som bidrar till en bättre miljö. När det gäller tunga 
transporter ligger vi dock långt efter. Kommunen äger egna tunga fordon med hög ålder och 
gammal teknik. Därtill beställer kommunen en ansenlig mängd transporter av skiftande 
kvalitet. Det finns leverantörer med en modern fordonsflotta och tunga fordon med 
uteslutande EURO6-motorer, det finns också vissa leverantörer med fordon vars ålder 
överstiger 20 år och totalt saknar EURO-klassning. I mitt Sotenäs skall vi inte ha ett sådant 
förfarande. I mitt Sotenäs skall leverantörer till kommunen konkurrera på lika villkor och 
kommunen skall ha samma krav på sina fordon som man ställer på underleverantörer.  

Åtgärdsförslag 

För att stärka vår position som en miljökommun vill jag införa miljözon i Sotenäs. Att införa 
miljözon är en aktiv åtgärd för att förbättra miljön i vårt närområde. Det är sedan den första 
januari 2020 möjligt för kommuner att själva införa miljözon. I dagsläget finns miljözon klass 
1 i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mölndal, Uppsala, Helsingborg, Lund och Umeå. Sotenäs 
skulle med mitt förslag bli en av landets första kommuner att införa miljözon och det skulle 
stärka vårt miljöarbete.  

Grundregeln för miljözon klass 1 är att en tung lastbil eller buss får köra i zonen i 6 år från 
första registrering, innevarande år oräknat. Fordon som lever upp till EURO3 får köra i 
miljözon i 8 år och fordon som lever upp till EURO6 får köra i miljözon.  

Att kommunen skulle investera i nya, moderna och mer klimatvänliga fordon anser jag vara 
förkastligt. Detta baserar jag på att den stora investering det skulle innebära inte står i 
proportion till användningen. Det bör för kommunens del vara avsevärt mer gynnsamt att 
lägga ut alla tyngre transporter på entreprenad, vilket då även skulle innefatta 
vinterväghållning på kommunala gator. På så vis gynnas lokala entreprenörer som får en 
högre beläggning på sin fordonsflotta och har lättare att serva kommunen till rimliga priser.      

Var i kommunen det är mest rimligt att ha miljözon önskar jag att en utredning från 
förvaltningen fastslår men rimligt bör vara i alla tätorter och industriområden. 

 



2020-09-09 

Sammanfattning 

Ett införande av miljözon i vår kommun skulle stärka vår position som en miljökommun. Det 
sänder viktiga signaler och bidrar starkt till att fasa ut gamla och smutsiga fordon. Det skulle 
förbättra förutsättningarna för en sund konkurrens. Det skulle underlätta vid upphandling då 
ansvarig upphandlare inte behöver samma branschkompetens för att kunna ställa rätt krav, 
rent krasst räcker skrivelsen ”transporter skall följa gällande lagstiftning” och således har 
man fått med miljöaspekten även i upphandlingen och det blir samma förutsättningar för alla 
parter. Vid ett införande av miljözon skulle kommunen behöva sälja de tunga fordon som inte 
är godkända i miljözon och förslagsvis lägga de transporter man tidigare utför i egen regi på 
entreprenad. Det stärker ytterligare de lokala näringarna.  

För industrins del skulle en miljözon i kommunen troligen inte innebära några större 
förändringar då de flesta transporter idag är långväga och således redan anpassade för 
miljözon i exempelvis Göteborg och Mölndal. 

Yrkande: 

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

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

 

 

 

För Moderaterna i Sotenäs 

 

 

Mathias Bruno 
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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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Forts. KS § 145 

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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KSAU § 148 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 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-28 
Motion 
 
Yrkande 
Lars-Erik Knutsson (S), Olof Börjesson (C), Roland Matsson (M) och Jeanette Loy (M) yrkar 
avslag på motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 148 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

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 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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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 Kommunfullmäktiges har ersättare yttranderätt. 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk 

Det finns inga uttryckliga regler i Kommunallagen om vilka uppgifter en kallelse till en 
nämnd ska innehålla. Som ett minimum ska den innehålla tid och plats för 
sammanträdet. 
 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Det är fullmäktige genom reglementet som beslutar om att en förtroendevald som inte är 
ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få rätt att närvara vid nämndens 
sammanträde (KL 4:28) och således då för kännedom erhålla kallelse till 
nämndsammanträdet. Dock är det närvarorätten som reglerar huruvida en 
förtroendevald ska erhålla kallelse. 
 
 
I nämndernas reglemente finns följande angivet; 

Kallelse  
§ x 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdes-
dagen.  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  

Närvaro på övriga nämnders sammanträde 
§ X 
Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid 
sammanträde med de nämnder som fullmäktige tillsatt. De får delta i överläggningar 
men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild.  
 
Ur KF arbetsordning: 

Yttranderätt vid sammanträdena 

§ X 

Även icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt (ej beslutanderätt och ej förslagsrätt) 
vid fullmäktiges överläggningar. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att nämnderna är egna myndigheter som 
fattar beslut om hur handlingar ska hanteras och sändas ut till ledamöter inför 
sammanträden. 
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Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-09-22 §§ 90-107 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 33(35)
 

 
 

KF § 105 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD), Cecilia Simonsson (SD) 

angående Vildsvin, ett klimatsmart livsmedel 
2. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för personer över 65 år 
3. Medborgarförslag ang Hästedalens badplats 
4. Medborgarförslag ang Strandpromenaden i Kungshamn 
5. Motion från Ewa Ryberg (V) Markera tillåtna områden för cyklar/motordrivna sparkcyklar i 

Sotenäs kommun 
6. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
7. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Hälsoschema 
8. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Arbetsskor i kommunens verksamheter 
9. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) Social 

utsatthet 
10. Motion från Lars Kinnmalm (M) och Mathias Bruno (M) Sophantering Ringareskärstorget 

Smögen 
11. Motion från Mikael Andersson (-) Demokrati och transparens nämnder 
12. Motion från Mikael Andersson (-) Avfallsbalans 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna nr 1-2, 5, 8, 10-12 till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 6 till Utbildningsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 7 och 9 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 3-4 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 

 

  



  Mikael Andersson 

       mikael@andersson.us 

 
 
 

MOTION:  

Demokrati och transparens 
 
 
I Sotenäs kommun hanteras informationsflödet inte lika i olika nämnder, styrelser och utskott. 
 
Undertecknad har i två och ett halvt år efterfrågat en ökad informationstransparens samt 
underlag på varför man hanterar informationen så som man gör och när detta beslutats.  
 
Idag får Kommunstyrelsens ersättare kallelser med bilagor till KSAU. Utmärkt. 
 
I Omsorgsnämnden skall enligt information ej underlag från ONAU gå ut till ersättare i 
nämnden. Det kan säkert ibland finnas sekretesskäl. 
 
I Utbildningsnämnden går enligt utsago all information ut även till ersättare. Utmärkt. 
 
I byggnadsnämnden får ersättare inte tillgång till BNAU:s material. Varför? 
 
I övrigt verkar det variera, ingen röd linje verkar finnas. 
 
 
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. 
 
Yrkande: 
 
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. 
 
 
 
Sotenäs 2021 09 21 

 
 

Mikael Andersson 
Förtroendevald, partioberoende Sotenäs 
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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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Sida 17(50)
 

 
 
 
 
 

 

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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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 7(46)
 

 
 

KSAU § 150 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. 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-10-13 §§ 147-181 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
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Forts. KSAU § 150 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-28 
Motion 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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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.  
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 
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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. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige besvarar motionen att frågan överlämnas till Fyrbodals Direktion 
att ta ställning till och efterhöra medlemmarnas intresse. 
 
 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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Fristad åt förföljda konstnärer 
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 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.

Till gruppen konstnärer räknas journalister, musiker, filmare, dramatiker och andra professionella skribenter och 
konstnärer som förföljs eller hotas på grund av sitt arbete och därför behöver en fristad.

Uppe hålls till stånd som fristads konstnär
För att kunna resa in och bo i Sverige behöver konstnären och eventuellt medföljande familj ansöka om 
uppehållstillstånd. Migrationsverket kan bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd för två år. Tillståndet 
ger konstnären rätt att arbeta med sitt yrke och uppdrag som är direkt förknippade med det, exempelvis 
föreläsningar och medverkan i publicistiska sammanhang. Uppehållstillståndet medför ingen rätt att arbeta inom 
ramen för en anställning. Däremot får konstnären starta en egen rörelse under tillståndstiden.

Ansökan om uppe hålls till stånd som fristads konstnär
För att ansöka om ett uppehållstillstånd ska konstnären fylla i blanketten "Ansökan om uppehållstillstånd för 
fristadskonstnärer" och lämna in den på en svensk ambassad eller generalkonsulat utomlands. Sedan kommer 
Migrationsverket att handlägga ansökan. 

Till ansökan ska följande doku ment bifogas:
kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat 
land än konstnärens hemland

kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald

inbjudan från kommunen eller regionen och ett bevis på att inbjudan har gjorts i samråd med 
ICORN

validering från internationella PEN

handlingar som visar att kommunen eller regionen står för försörjningen av fristadskonstnären och 
dennes uppehälle.

Avgift
Migrationsverket tar ut en avgift för en ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer. Avgiften är 1 500 
kronor.

Ansökningsavgiften för medsökande till fristadskonstnärer är 1 500 kronor för en vuxen och 750 kronor för 
barn under 18 år.

Perma nent uppe hålls till stånd efter två år
Efter de två fristadsåren kan fristadskonstnären ansöka om permanent uppehållstillstånd som fristadskonstnär, 
om hon eller han önskar stanna i Sverige. Medföljande partner och barn söker tillsammans med 
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fristadskonstnären. Konstnären behöver visa sin möjlighet att försörja sig som fri yrkesutövare inom sitt 
konstnärsområde. Ansökan ska lämnas in innan giltighetstiden för det tidigare tillståndet har tagit slut.

Om konstnären inte kan leva på sitt yrke, men har fått ett arbetserbjudande eller träffat en partner i Sverige, kan 
en ansökan om arbetstillstånd eller tillstånd på grund av anknytning bli aktuell. Det ses som en 
förstagångsansökan och om villkoren är uppfyllda kan konstnären få uppehålls- och arbetstillstånd om han eller 
hon har synnerliga skäl. Huvudregeln är annars att man ska ansöka och få en ansökan beviljad före inresan i 
Sverige.

Om konstnären fruktar förföljelse i hemlandet kan hon eller han ansöka om asyl. Den ansökan prövas i så fall på 
samma sätt som andra asylansökningar. Det finns ingen särskild lagstiftning för fristadskonstnärer. 

Läs mer om arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Läs mer om skydd och asyl i Sverige

Ansökan om perma nent uppe hålls till stånd som fristads konst när
För att konstnären ska kunna ansöka om ett permanent uppehållstillstånd grundat på sin konstnärliga 
verksamhet ska blanketten "Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer" skickas till

Migrationsverket 
Box 3100 
903 03 Umeå

Till ansökan ska följande doku ment bifogas:
kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat 
land än konstnärens hemland

kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald

Intyg om eventuella banktillgodohavanden 

försörjningsplan som visar hur konstnären kommer att försörja sig efter fristadstidens slut

intyg och handlingar som visar de inkomster som konstnären har haft under tiden i Sverige; 
exempelvis kontrakt eller annan dokumentation om utgivning av litterära alster, inspelningar, 
föreläsningar, konserter eller andra konstnärliga uppdrag. 

Försörj nings plan
För att kunna få permanent uppehållstillstånd som fristadskonstnär måste fristadskonstnären visa att han eller 
hon kan försörja sig som fri yrkesutövare inom sitt konstnärsområde. Med fri yrkesutövare menas att konstnären 
är verksam exempelvis som frilansande, egen företagare eller har olika uppdrag som inte är anställningar eller 
vikariat. Verksamheten i det egna företaget ska vara direkt kopplad till den konstnärliga verksamheten. Uppdrag 
kan exempelvis vara utgivning av litterära alster, inspelningar, föreläsningar eller att ge konserter.

För att visa hur han eller hon planerar att försörja sig det kommande året kan fristadskonstnären lista kommande 
arbeten och skattepliktiga stipendier. Konstnären behöver även skicka med underlag som styrker 
försörjningsplanen i form av exempelvis kontrakt eller intentionsbrev från projektpartners. En projektpartner 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige.html
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eller motsvarande får inte vara arbetsgivare, eftersom en fristadskonstnär inte får arbeta inom ramen för en 
anställning.

Avgift
Migrationsverket tar ut en avgift för en ansökan om permanent uppehållstillstånd för fristadskonstnärer. 
Avgiften är 1 500 kronor.

Ansökningsavgiften för medsökande till fristadskonstnärer är 1 500 kronor för en vuxen och 750 kronor för 
barn under 18 år.

Blan ketter
 Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer, blankett 172011 (på svenska)

Application for a Swedish residence permit for guest artists, form 173011 (på engelska)

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, 
blankett 132011

Application for a permit for family members of workers, researchers, athletes or coaches and self-employed 
persons, form 133011

Fakta
International Cities of Refuge Network (ICORN)  är ett internationellt nätverk som arbetar för att 
stärka yttrandefriheten genom att ge förföljda, hotade eller fängslade författare, konstnärer och 
musiker en fristad i något av sina medlemsländer runt om i världen. Det finns i dag omkring 70 
fristäder globalt, varav 25 i Sverige. Uppdaterad information om det svenska fristadsnätverket finns 
på Kulturrådets fristadssida.

Fristadsprogrammet i Sverige administreras av ICORN med stöd av Statens Kulturråd och 
Migrationsverket. ICORN samarbetar med PEN International för validering av sökande konstnärer.

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer.

https://www.migrationsverket.se/download/18.2bbf7de914c17a2ed263cf7/1485556058650/172011%20Fristadskonstnarer_sv.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2bbf7de914c17a2ed263cf8/1485556058664/173011%20Fristadskonstnarer_en.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312e9a/1626762842343/atmedsokande_132011_sv.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2b2a286016dabb81a185493/1630482158567/atmedsokande_133011_en.pdf
https://www.icorn.org/
https://www.kulturradet.se/i-fokus/fristader/
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45451
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Fristadsmotion     

Yttrandefriheten utmanas ständigt och många författare, journalister och konstnärer 
runt om i världen utsätts för diskriminering och förföljelser något som begränsar 
deras möjlighet att vara verksamma.  

Vi i miljöpartiet anser att det är viktigt att tydligt ta ställning för demokrati och 
yttrandefrihet.  

Det finns olika sätt att arbeta för att förändra situationen för de författare, 
journalister och konstnärer som förföljs.  

Ett sätt som många kommuner runt om i landet har engagerat sig i är att erbjuda sig 
vara en fristadskommun! 

Att utveckla sitt engagemang som fristadskommun, med medlemskap, stöd och 
kunskap blir det möjligt via bland annat ICORN (International Cities of Refuge 
Network) 

Det är betydelsefullt att Västra götalandsregionen är en fristadsregion sen flera år 
tillbaka inom ramen för ICORN och har en person anställd som aktivt jobbar med 
fristadsfrågan.  

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. Det är fullt 
förståeligt, men leder till att det, liksom mycket annat, blir något endast för städer 
och större kommuner att engageras i.  

Samtidigt finns det flera olika samarbetsorgan mellan kommuner som arbetar ihop 
med att påverka utvecklingen av många gemensamma områden i ett område. Att söka 
samarbete mellan kommuner, om ett fristadsansvar och engagemang skulle vara nytt 
för alla även inom fristadsfrågan.  

I Fyrbodals området finns många platser och aktiviteter att involvera, då det finns 
flera olika utbildningar kopplade till kultur och konst, det finns bibliotek i alla 
kommuner och många olika former av arrangemang i vår del av regionen.  

Vi vill att frågan om att samverka runt ett fristadsansvar och möjlighet utreds och 
föreslår Fyrbodal kommunalförbund får den frågan.  

Yrkande: 

Vi föreslår att frågan om att utreda intresset och möjligheten att utveckla ett 
gemensamt ansvar mellan ett par och/eller flera kommuner ställs till Fyrbodals 
kommunalförbund via Sotenäs kommun utifall Sotenäs kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 

För Miljöpartiet de gröna i Sotenäs   Yngve Johansson  



 

 

 

Fakta från kulturrådets hemsida:” ICORN, International Cities of 
Refuge Network, är en medlemsorganisation för städer, kommuner, 
landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i 
ICORN är en fristad som ger temporärt skydd genom residens för 
förföljda författare, journalister, bloggare, fotografer, curatorer, 
konstnärer, skådespelare, regissörer etcetera. Residenset är vanligtvis 
i två år.” 

”Det finns idag 24 fristäder i Sverige som är medlemmar i det internationella 
fristadsprogrammet ICORN. De flesta är kommuner men även några regioner är 
medlemmar. Information om de svenska fristäderna finns nedan. 

Av de 24 fristäderna tar 22 emot fristadskonstnärer och ett par regioner har en 
stödjande roll till fristadskommunerna i regionen. Vissa fristäder har flera platser och 
tar då vanligtvis emot två konstnärer verksamma inom olika konstområden. 
Fristadskonstnärer är ett brett begrepp som innefattar journalister, konstnärer, poeter, 
skribenter, författare, bloggare, musiker, skådespelare, fotografer”. 
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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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KSAU § 154 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 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Motion 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

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.  

   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-29 KA 2021/810  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen     
Eveline Karlsson  
Samhällsbyggnadschef 

 

Motion - Lastbalansera, utjämna avloppsnätet 

Sammanfattning 
Ärendet avser motion med förslag i fråga om lösningar för avloppskapaciteten i Sotenäs 
kommun.  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser en motion med yrkande om att: 
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. 
 
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.  
 

Slutsats  
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. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
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.  
   

Beslutet skickas till 
Sotenäs Vatten AB 
Västvatten AB 
 
 
 

  
Ditt Namn Namn närmsta chef 
Din Titel Titel närmsta chef 

 



  Mikael Andersson 

MOTION:  Lastbalansera,  

utjämna avloppsnätet 
 
Utred möjligheten att installera ”fasta” avloppstankar med kontrollerad tömning vid 
nybyggnation, samt införa en variabel VA-taxa. 
 
Bakgrund 
Sotenäs kommun har liksom stora delar av landet en enorm investerings-skuld inom Vatten 
och Avlopp. Samtidigt är nybyggnadstrycket närmast oändligt i Sotenäs. 
 
Under 80 talet var det närmast bebyggelsestopp i norra kommunen p.g.a. bristande 
avloppskapacitet. 
Vi står nu inför ett liknande läge då några, både företag och privatpersoner, under året i varje 
fall initialt nekats att anslutas till Sotenäs Vatten. Detta inom tätbebyggda områden, i 
anslutning till, men utanför Sotenäs vattens verksamhetsområden. 
Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412, ålägger ett relativt långtgående kommunalt 
ansvar. 
 
Här behöver vi, fem över tolv då sittande styre inte lyckats förebygga problematiken, tänka 
nytt och brett. 
 
Att investera och bygga i hela kommunen är av yttersta vikt. Mot statistisk bakgrund är det 
ännu viktigare i norra kommundelen närmare E6 om vi skall prioritera åretruntboende framför 
deltidsboende.  
 
Var i ligger Sotenäs problem? 
Reningsgraden för fosfor och biokemiskt nedbrytbar organisk substans (BOD) har under det 
senaste decenniet legat relativt högt. För kväve är reningsgraden mycket lägre men har med 
tiden generellt förbättrats. Det finns ett flödesproblem samt problem med inläckage av 
saltvatten och dagvatten för att nämna några av utmaningarna. 
 
Yrkande. 
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. 
 
Sotenäs 2021 09 21 

 
 
Mikael Andersson 
Förtroendevald, partioberoende Sotenäs 
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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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KSAU § 157 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 

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Motion  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

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

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-29 KA 2021/184 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

 

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. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och beslutar att besvara motionen 
med att kommunen under 2021 har beslutat om uppdrag och finansiering ifråga om att 
säkra cykelleder för Sotenäs kommun.  

 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 17 februari 2021 
 

Beslutet skickas till 
Drift- och projektchefen 
Motionären 
 
 

  
Eveline Karlsson Maria Vikingsson 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 

 



Demokratiskt Oberoende  Mikael Andersson 

       mikael@andersson.us 

 
 
 
 

MOTION:  

Cykelledssamordnare 
 
 
Att cykla i stället för att ta bilen, där så är möjligt vet vi alla är främjande för både hälsa och miljö. 
Att öka möjligheterna borde vara självklart. 
 
Sedan minst 15år har styret i Sotenäs vid varje val utlovat cykelleder och cykelvägar i Sotenäs. 
 
Undertecknad påpekade direkt efter valet 2018 bristen på samordning inom kommunens organisation. 
 
Under perioden 2019 till idag har två externa projekt initierats av bland annat företagarna i Sotenäs, det ena 
projektet har mynnat ut i projektet Hike&Bike, där kommunens besöksnäringsansvarige tagit ledartröjan för att 
kartlägga och dokumentera cykel och vandringsleder. Arbetet har utförts med all förtjänst och ett digert material 
finns. Olika kostnadseffektiva lösningar på problemen finns redovisade. 
 
Runt Bottnafjoden finns projektet ”Samverkan Bottnafjorden” i detta projekt finns kommunens kultursekreterare 
representerad. Inom detta projekt har man kartlagt de delar av cykel och vandringsleder som skulle knyta 
kommunen samman med grannkommuner. 
 
Inom projektet har kontakter sökts med både Sotenäs och Tanums kommun. Tanum som kom in ganska sent 
under hösten 2020 nappade snabbt på förslaget att bygga en sträcka för att visa det goda exemplet. På bara två 
månader lyckades man få alla tillstånd klara med Trafikverket och markägare. Redan december 2020 byggdes 
den första kilometern, till en kostnad omkring 6-700kr/LPM. Redan vecka 8 2021 fortsätter man och bygger hela 
vägen till Sotenäs kommuns gräns. Nu hoppas vi att Sotenäs hänger på och bygger på samma sätt, även om vissa 
sträckor kan komma att bli dyrare. 
 
För att få cykelleder till stånd krävs att någon tjänsteperson har detta ansvar.  
. 
 

 
 
Jag yrkar på att KF ger kommunledningen i uppdrag att se över möjligheterna att i första hand ge någon 
inom befintlig organisation det dedikerade uppdraget avsätta relevant arbetstid, alternativt upphandla 
externt konsultstöd så Sotenäs kan få sina säkra cykelleder.   
 
 
Sotenäs 2021 02 17 
 
 
 
Mikael Andersson 
Förtroendevald, partioberoende Sotenäs 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 15(50)
 

 
 
 
 
 

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 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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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 26 motioner och 9 medborgarförslag.  
 

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

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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Pågående motioner 2021-10-25
Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Bereds av Beredning Beredning Beslut

1 2021/000805 2021-09-20 Lars Kinnmalm (M) och Mathias Bruno (M) Motion - sophantering Ringareskärstorget Smögen SBF

2 2021/000804 2021-09-20
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och 
Thérese Mancini (S) Motion - social utsatthet ON

3 2021/000803 2021-09-20
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och 
Thérese Mancini (S) Motion - arbetsskor i kommunens verksamheter KS

4 2021/000802 2021-09-20
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och 
Thérese Mancini (S) Motion - Hälsoschema ON

5 2021/000800 2021-09-20
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och 
Thérese Mancini (S) Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid UN

6 2021/000789 2021-09-16 Ewa Ryberg (V)
Motion - markera tillåtna områden för cyklar/motordrivna sparkcyklar i 
Sotenäs kommun SBF

7 2021/000768 2021-09-13 Yngve Johansson (MP) Motion - angående fria bussresor för personer över 65 år KS

8 2021/000637 2021-07-15
Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson 
(SD) och Cecilia Simonsson (SD) Motion - Vildsvin ett klimatsmart livsmedel KS

9 2021/000389 2021-04-28 Therese Mancini (S) och Jan-Olof Larsson (S) Motion - angående djurkyrkogård SBF

10 2021/000388 2021-04-28 Therese Mancini (S) och Lotta Johansson (S)
Motion - om att inrätta en Fritidsbank med kostnadsfri utlåning av sport och 
friluftsutrustning i Sotenäs kommun UN

11 2021/000269 2021-03-17 Olof Börjesson och Britt Lindgren (C)
Motion - Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande 
Sotenäsbor ON

12 2021/000246 2021-03-10 Ewa Ryberg (V) Motion - Menssäkra Sotenäs kommun KS UNAU 2021-10-04

13 2021/000237 2021-03-08
Eva Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M) och 
Susanne Bergholtz (M) Motion - Digital teknik för social delaktighet bland äldre ON

14 2021/000214 2021-02-25
Eva Abrahamsson (M) Ragnhild Selstam (M) 
Helene Stranne (M)  Jeannette Loy (M) Motion - Anhörigstöd vid psykisk ohälsa ON

15 2021/000200 2021-02-22 Mathias Bruno (M) Motion - Motion angående Smögens Vattentorn SBF
16 2021/000185 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Utred finansieringsalternativ för Sotenäs Bostäder AB KS
17
18 2021/000183 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Fler invånare i Sotenäs SBF
19 2021/000172 2021-02-15 Therése Mancini (S) Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun UN UNAU 2021-10-04

20 2021/000133 2021-02-05 Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Motion för att skapa fler bostäder SBF

21 2020/001192 2020-12-09 Britt Lindgren (C) & Olle Börjesson (C)

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

22 2020/000902 2020-09-20 Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) Motion - Säker cykelväg SBF
23 2020/000786 2020-08-17 Lars-Erik Knutsson (S) Motion om odlingslotter alternativt kolonilotter i Sotenäs kommun. SBF

24 2020/000586 2020-05-28 Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) Motion - angående bättre utnyttjande av kommunala båtplatser SBF KSTU 2020-10-13
Återremitterad KS 
2020-10-28

25 2019/001093 2019-09-08 Therese Mancini (S), Annica Erlandsson (S) och Sa    Motion - Insatser mot spelmissbruk KS KSAU 2020-04-01
Återremitterad KS 
2020-04-15

Återremitterad 
KSAU 2021-03-31

26 2019/001092 2019-09-08 Therese Mancini (S), Annica Erlandsson (S) och Sa    Motion - Insatser mot porrsurfande på kommunens datorer/ipads. KS KSAU 2020-04-01
Återremitterad KS 
2020-04-15

Återremitterad 
KSAU 2021-03-31

Motioner på KF 2021-11-11
1 2021/000810 2021-09-21 Mikael Andersson (-) Motion - Lastbalansera, utjämna avloppsnätet SBF KSAU 2021-10-13 KS 2021-10-27 KF 2021-11-11
2 2021/000809 2021-09-21 Mikael Andersson (-) Motion - Demokrati och transparens nämnder KS KSAU 2021-10-13 KS 2021-10-27 KF 2021-11-11
3 2021/000526 2021-06-14 Yngve Johansson (MP) Motion - samverkan fristadsansvar KS KSAU 2021-10-13 KS 2021-10-27 KF 2021-11-11
4 2021/000184 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Cykelledssamordnare SBF KSAU 2021-10-13 KS 2021-10-27 KF 2021-11-11
5 2020/000887 2020-09-16 Mathias Bruno (M) Motion - Införande av miljözon i Sotenäs kommun KS KSAU 2021-10-13 KS 2021-10-27 KF 2021-11-11



Pågående Medborgarförslag 2021-10-25
 Ankom  Namn  Beskrivning Bereds av Beslutas av Beredning Beredning Beslutad

1 2021/000771 2021-09-13 Lars Gunnar och Elsie Sandberg Medborgarförslag ang Strandpromenaden i Kungshamn KS KS för beslut
2 2021/000748 2021-09-06 Britt-Marie Knutsson Medborgarförslag - Hästedalens badplats KS KS för beslut
3 2021/000406 2021-05-04 Britt Wall Medborgarförslag - angående åtgärder för bostadsförsörjning och detaljplanering KS för beslut
4 2021/000362 2021-04-20 Privatperson Medborgarförslag - Enkelrikta Skolgatan i Kungshamn 2021SO89 BN för beslut
5 2021/000261 2021-03-12 Lena Sörensson Barbro Bliss Medborgarförslag - Kooperativt hyresboende i Bovallstrand KS KS för beslut

6 2021/000098 2021-01-27
Olle Törnquist (S) och Britt Wall 
(S)

Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och vara delaktiga i 
kommunens planprocesser KS KS för beslut

KSAU 2021-06-09 
Återremiss till BN

7 2021/000029 2021-01-11 Privatperson Medborgarförslag - Önskan om att ta ut parkeringsavgift på Fisketången sommartid. KS KS för beslut

8 2020/001171 2020-12-02 Privatpersoner
Medborgarförslag -önskemål om att belägga ytan med betong eller liknande på 
ishockeyrinken i Hunnebostrand KS KS för beslut

9 2020/000196 2020-02-10 Privatperson Medborgarförslag - önskemål om att ha tillgång till rullstol i polsystem ON ON för beslut

Behandlade mbf - KLARA
2020/000758 2020-07-28 Annica Koskinen Medborgarförslag - Hundgård på Smögen SBF KS för beslut KSTU 2021-10-14 KS 2021-10-27
2020/000401 2020-04-08 Kenny Tärnström m fl Medborgarförslag - Gångvägar i Ulebergshamn SBF KS för beslut KSTU 2021-10-14 KS 2021-10-27



Översikt motioner Totalt antal motioner 137

inkomna från och med 2015-01-01 Bifallna 53 4 Klara 77

Avslagna 26 4 Okänd status 1
Besvarade 24 1 Pågår 55

Överlämnade 28 Pågår EJ 0
Återtagen 1 Vilande 3

Löpnr. DiarieNr Datum Beskrivning Avsändare/Mottagare Avslutat BESLUT SISTA beslut i HELA ärendet (kan vara uppdragets beslut) STATUS Ev. uppdrags dnr Uppdragets 
handläggare

Kommentar handläggare och/eller utförda åtgärder

2

2015000136 2015-02-18 Motion om att Välkomna människor till 
Sotenäs

Tina Ehn (MP) 2016-02-24 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att inventera befintliga 
informationsskyltar i kommunen och att beakta 
Medborgarförslag om informationsplats, dnr KA 2017/1084 i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, samt att undersöka 
möjligheten att ta fram en besöks-app, samt göra utskick av 
välkomstbrev och ordna välkomstkalas.
Totalt har kostnaden beräknats till 30 000 kr som skall 
finansieras inom Kommunstyrelsens ram och medel avsätts i 
internbudget 2018.
Kommunstyrelsen ska återrapportera genomförd utredning till 
Kommunfullmäktige. (KS §210 2017-11-22)

PÅGÅR 2021/302 Succkie Gunnarsson 2021-06-02 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram förslag på nya aktuella 
välkomst/informationsskyltar och att platsen där de ska stå är 
attraktiva samt redovisa kostnaderna för framtagandet och 
underhåll av dem.
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med välkomstkalas. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 
under tiden skicka ut välkomstbrev, två gånger per år till 
nyinflyttade, där kommunledningen välkomnar de nyinflyttade.

6

2015000339 2015-04-22 Motion om lokal strategi för att minska plast 
och skräp på stränder och hav

Tina Ehn (MP) 2016-05-10 BIFALL ”vid revidering av avfallsplanen ska en strategi arbetas fram 
som involverar åtgärder mot nedskräpning i enlighet med 
motionen”. (KF § 29 2016-04-21)

PÅGÅR se ev. 2018/42 
Avfallsplan för 
Sotenäs 2018-2023

Fredrik Torstensson se ev. 2018/42 Avfallsplan för Sotenäs 2018-2023

9

2015000710 2015-09-15 Motion om lokal mobilisering (lokala 
utvecklingsgrupper)

Lars-Erik Knutsson (S) 2017-05-08 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda en 
framtida modell för en ökad och organiserad samverkan med 
det lokala föreningslivet. (KF § 45 2017-04-20)

PÅGÅR 2017/681 Staffan Karlander

14
2016000185 2016-03-07 Motion om ett renare Sotenäs Lars-Erik Knutsson (S) 2016-09-29 BIFALL (KF § 93 2016-09-22) PÅGÅR 2017/37 (KSAU § 

190 2020-10-14)
Daniel Jarnrot

19
2016000268 2016-04-05 Motion angående badmöjligheter utomhus 

för personer med funktionsnedsättningar
Gunnel Berlin (S) 2016-09-29 BIFALL (KF § 94 2016-09-22) PÅGÅR Fredrik Torstensson Arbete pågår och ingår i projektet för tillgänglighetsdatabasen.

24

2016000442 2016-05-20 Motion, Rör inte min kompispris Annica Erlandsson (S) För 
Socialdemokraterna i 
Sotenäs kommun

2017-05-08 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen ta fram 
förslag på regler och finansiering för "Rör inte min kompispris". 
(KF § 44 2017-04-20)

PÅGÅR 2017/680 Staffan Karlander 2021-04-28 Möte inbokat

25

2016000444 2016-05-23 Motion om att arbeta för att Sotenäs 
kommun blir en Fairtrade certifierad 
kommun

Tina Ehn (MP) 2016-09-29 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att ett 
arbete påbörjas mot en diplomering enligt Fairtrade. (KF § 90 
2016-09-22)

PÅGÅR KA 2021/369 Pia Bergenholtz

28

2016000984 2016-11-07 Motion om att snarast vidta åtgärder för 
eliminering av svårtillgängliga eller riskfyllda 
områden för människor med synnedsättning

Gunnel Berlin (S) 2018-06-26 BIFALL (KF § 77 2018-06-14) OKÄNT 2018/630 Maria Josefsson xxx

39
2017000656 2017-05-02 Motion om mikroplaster Eva Abrahamsson (M), 

Roland Mattsson (M), 
Kajsa Åkesson (M)

2018-06-26 BIFALL (KF § 82 2018-06-14) PÅGÅR 2018/631 Maria Bylund Hej, jag har en del ärvda ärenden som jag inte har hunnit titta på . 
Jag ska ta en kik på det här och se vad som eventuell ska göras.

45
2017001301 2017-09-15 Motion gällande frukt med till 

skolan/förskoleklass varje dag
Annica Erlandsson (S), 
Vivianne Gustafsson (S)

2017-12-20 BIFALL (KF § 147 2017-12-07) PÅGÅR UN 2021/51 Ulf Blomquist Lades som uppdrag till FC 2021-04-14

47
2017001545 2017-10-31 Motion till kommunfullmäktige om 

utveckling av måltider i äldreomsorgen
Eva Abrahamsson (M), 
Nils Olof Bengtson (M)

2019-01-10 BIFALL (KF § 218 2018-12-13) PÅGÅR x Hanna Brodén & Lisbeth Olsson
2021-04-14 håller på att starta upp en förebyggande verksamhet 
där flera delar av detta kan inrymmas.

52

2018000084 2018-01-25 Motion om Lahälla i Hunnebostrand Ronald Hagbert (M) och 
Nils-Olof Bentsson (M)

2018-05-02 BIFALL (KF § 53 2018-04-24) PÅGÅR 2021-04-15I pågående ÖP-arbete, med framtagande av 
samrådshandlingar, fördjupas Översiktsplanen särskilt på 
tätorterna, inklusive Hunnebostrand.
Detta innebär att lämplig markanvändning i olika delar av orten 
prövas och förslaget ställs ut på samråd. Under samrådet är det 
möjligt att lämna synpunkter på förslaget.
Så sammanfattningsvis beaktas motionerna inom ramen för ÖP-
arbetet.

53

2018000108 2018-02-01 Motion om översiktsplan, Lahälla Lars-Erik Knutsson (S), 
Britt Wall (S)

2018-05-02 BIFALL (KF § 52 2018-04-24) PÅGÅR 2021-04-15I pågående ÖP-arbete, med framtagande av 
samrådshandlingar, fördjupas Översiktsplanen särskilt på 
tätorterna, inklusive Hunnebostrand.
Detta innebär att lämplig markanvändning i olika delar av orten 
prövas och förslaget ställs ut på samråd. Under samrådet är det 
möjligt att lämna synpunkter på förslaget.
Så sammanfattningsvis beaktas motionerna inom ramen för ÖP-
arbetet.

STATUSÖVERSIKT



56
2018000353 2018-04-12 Motion om parkering/parkeringshus, 

landförvaring av båtar
Nya Moderaterna 2018-05-02 BIFALL (KF § 105 2018-09-27) PÅGÅR 2018/433 Plan 2021-04-06 (HvD) Vissa ställplatser är anordnade eller är på väg att 

anordnas, gällande nya tomter så tror jag det hanteras inom ramen 
för ÖP.

57
2018000367 2018-04-16 Motion angående nya tomter för 

bostadsbebyggelse.
Mikael Sternemar (L) 2018-05-02 BIFALL (KF § 104 2018-09-27) PÅGÅR 2018/434 Plan 2021-04-06 (HvD) Vissa ställplatser är anordnade eller är på väg att 

anordnas, gällande nya tomter så tror jag det hanteras inom ramen 
för ÖP.

59

2018000567 2018-06-07 Motion angående strategiskt markköp Mikael Sternemar och 
Kenny Thärnström

2018-10-08 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen
• att utreda följande områdens lämplighet som tätortsnära 
verksamhetsmark i planbesked; Klippsjön.
• att ta fram en kalkyl för detaljplanering och markförsäljning 
av ovan nämnda objekt,
• att ett förslag för tätortsnära verksamhetsområden tas fram 
även för den norra delen av kommunen.
(KS § 20 2018-02-07)

PAUS 2018/79
2018/923

MEX-KÖ
Amanda Jansson

2021-04-21 (ES) Frågan om industrimark är aktuell i visionsarbetet 
så vi kommer att återkomma till detta ärende när vi sätter mål och 
nyckeltal för 2022. Då kommer detta sannolikt att bli en 
aktivitet/ett nyckeltal och därmed kommer vi att arbeta med det 
under 2022.

69

2019000257 2019-02-19 Motion - Angående införande av digitalt 
voteringssystem

Moderaterna/Kommunfu
llmäktige

2019-04-30 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte avsätta medel för 
digitala verktyg.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att under 
2020 anordna en workshop för en mindre grupp 
förtroendevalda för att få möjlighet att prova olika verktyg 
inför upphandling av system. I workshopen ska nämndernas 
samt kommunfullmäktiges presidium deltaga. (KS § 45 2020-03-
18)

PAUS 2019/536 Anna-Lena Höglund 2021-03-25 (ALH)Arbetet pausat pga. Corona
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2019000693 2019-05-21 Motion - Skärpt rutin för anställningar inom 

äldreomsorgen
Nils-Olof Bengtsson (M) 2019-06-27 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om skärpt 

rutin för anställningar inom äldreomsorgen. (KF § 142 2019-12-
12)

PÅGÅR Lisbeth Olsson (ON) Pågår, ärendet med på OSG 2021-04-08

78

2019000888 2019-07-04 Motion - Fimpen är skräpets värsting Eva Abrahamsson (M) 2020-03-18 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och noterar 
att Kommunfullmäktige tidigare har bifallit 2016-09-23 § 93 en 
motion om Ett renare Sotenäs dnr 2016/000185 och att de 
båda motionernas verkställighet i tillämpliga delas ska 
samordnas.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att inom 
”Strandstädarprojektet” köpa in ”Fimpomater” samt utplacera 
dessa på lämpliga ställen i kommunens orter. (KF § 17 2020-03-
12)
Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag dnr 
2020/530 att inom ”Strandstädarprojektet” köpa in 
”Fimpomater” samt utplacera dessa på lämpliga ställen i 
kommunens orter.
Vid dagens sammanträde lämnas information om att 
utredning pågår och att en rapport kommer redovisas efter 
sommaren. (KSAU § 115 2020-05-13)

PÅGÅR 2016/185 (2a 
motionen)
2020/530

Eveline Karlsson
Leif Andreasson 
(uppdraget)

2021-03-25 (LA) Fimpomater beställda och på väg.
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2019001025 2019-08-17 Motion - utreda ang införande av lånecyklar 
i Sotenäs kommun

Therése Mancini 2020-06-26 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, att frågan 
ska utredas, utifrån såväl hållbarhetsperspektiv som 
besöksnäringsutvecklingsperspektiv. (KF § 85 2020-06-11)

PÅGÅR 2020/683 Åsa Andersson 2021-03-25 (ÅA) Det blev ett litet stickspår kring projektet 
Utvecklad Cykelturism i Sotenäs och konceptet Hike & Bike, som till 
viss del berörde samma ämne som motionen. Frågan om fria 
lånecyklar har dock inte fått något svar, däremot har vi identifierat 
platser som tillhandahåller hyrcyklar/cykeluthyrning genom Hike & 
Bike-konceptets Hike & Bike Points.

82

2019001092 2019-09-08 Motion - Insatser mot porrsurfande på 
kommunens datoreripads

Socialdemokraterna BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för 
att få frågan ytterligare belyst vad det gäller kommunens 
digitala verktyg som används utanför SML-nätet. (KS § 68 2020-
04-15)
Remiss sänt till IT 2020-04-28.

PÅGÅR Anna-Lena Höglund
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2019001093 2019-09-08 Motion - Insatser mot spelmissbruk Socialdemokraterna BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för 
att få frågan ytterligare belyst vad det gäller kommunens 
digitala verktyg som används utanför SML-nätet. (KS § 68 2020-
04-15)
Remiss sänt till IT 2020-04-28.

PÅGÅR Anna-Lena Höglund
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2019001107 2019-09-11 Motion - om ökad tillgänglighet till 
motionsspåret, Kungshamn

Therése Mancini 2020-12-10 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att 
finansiering, totalt 75 000 kronor, sker via investeringsbudget 
för 2021 för Kommunstyrelsen. (KF § 126 2020-11-26)

PÅGÅR KA 2020/1201 Staffan Karlander 2021-04-21 Pågår, kommer att lämnas över till DoP inom kort.

88

2019001320 2019-10-21 Motion - restaurera Sandöslingan och 
närområdet

Mikael Sternemar (L) och 
Michael Sandberg (L)

2020-12-10 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om en 
utredning innehållande en kostnadskalkyl och åtgärdsförslag 
för en restaurering av Sandöslingan. (KF § 125 2020-11-26)

PÅGÅR KA 2020/1200
UN 2021/8

Staffan Karlander 2021-04-41 Väntar på en offert på arbetet, Hoppas att kunna koma 
upp med ärendet till KSAU i maj.

90
2019001402 2019-11-05 Motion - förbud av passivt tiggeri Veronica Johansson (SD) 

och Torbjörn Johansson 
(SD)

2020-03-18 BIFALL (KF § 18 2020-03-12)
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att 
uppdatera kartmaterialet. (KS § 138 2020-09-09) ->

PÅGÅR 2020/687 Anna-Lena Höglund KSAU i maj
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2019001404 2019-11-05 Motion - om kommunala villatomter Daniel Nordström (M) 2020-03-18 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheterna att ge Sotenäsbostäder AB utökat uppdrag och 
ägardirektiv avseende planering, exploatering och försäljning 
av kommunala småhustomter. (KF § 21 2020-03-12)

PÅGÅR 2020/334 Ann-Sofie Sjögren 2021-04-14 inväntar besked från Sotenäsbostäder om huruvida de 
fått igenom förslaget (att ta över villatomtkön) i sin styrelse.

94

2019001614 2019-12-09 Motion om kollektivtrafik Birgitta Albertsson (S) 
och Lars-Erik Knutsson (S)

2020-03-24 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att 
tillsammans med Västtrafik utreda en jämnare turtäthet mellan 
linje 860 och 862, att ungdomars behov beaktas, samt att 
utreda den mest optimala placeringen av hållplatsen i 
Kungshamn i dialog med det lokala näringslivet. (KF § 20 2020-
03-12)

PAUS 2020/350 Anna-Lena Höglund
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2019001695 2019-12-12 Motion - Energisymbios planera för 
landbaserad vågkraft

Mikael Andersson (C) 2020-03-17 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att studera 
platser för förnybara energisystem i pågående ÖP-arbete. (KF § 
86 2020-06-11)

PÅGÅR 2020/948?? Matti Lagerblad
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2020000286 2020-03-09 Motion - Hyresrätter på Rösholmen, 

Kungshamn
Liberalerna 2020-12-10 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt 

Kommunstyrelsen att studera platsen i pågående ÖP-arbete. 
(KF § 128 2020-11-26)

PÅGÅR 2020/948?? Matti Lagerblad
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2020000970 2020-10-06 Motion om översyn av trafikregleringen 

sommartid i Hunnebostrands äldre delar
Lars-Erik Knutsson (S) BIFALL PÅGÅR 2021/607 Susanne Jakobsson 2021-07-06 Uppdraget skapat och översänt till handläggare
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Från: Mikael Sternemar <Mikael.Sternemar@sotenas.se>  
Skickat: den 29 oktober 2021 07:38 
Till: Anna-Lena Höglund <Anna-Lena.Hoglund@sotenas.se> 
Ämne: Motion till Kommunfullmäktige  
 
￼ 
 
 
 
Motion-Lös trafiksituationen på Smögen  
 
Smögen är en av alla populära turistorter i Sotenäs kommun. I likhet med de andra orterna så ökar 
trafiken kraftig under sommarmånaderna. 
På Smögen är förmodligen problemen med sommartrafiken värst. 
Bilar, lastbilar, cyklar, gångtrafikanter och andra fordon trängs på de relativt trånga gatorna och trafiken 
är intensiv. 
På vissa gator är det också väldigt höga hastigheter, under vissa tider på dygnet. 
Trafiksituationen är på många sätt helt oacceptabel med för mycket trafik och en blandning av 
gångtrafikanter och fordon. 
 
Nu finns det också planer på ytterligare byggnation på Smögen, vilket skulle göra en besvärlig 
trafiksituation ännu värre. 
Därför anser vi att Sotenäs kommun skall ta sitt ansvar och försöka att lösa trafiksituationen på Smögen. 
Det finns många olika åtgärder man kan vidta men vi vill inte peka ut vad som skall göras ut det får en 
utredning visa. 
 
 
Vi anser att: Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt göra en trafikutredning 
avseende hela trafiksituationen på Smögen, i syfte att få till en så bra trafiksituation som möjligt.  
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Maria Bark-ivarsson   
Skickat: den 12 oktober 2021 10:14 
Till: Info <Info@sotenas.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Hej. Vi behöver en elektrisk cykelpump på Smögen. Många av dagens cyklar går inte att fylla i luft med 
en handpump och vi uppmanas att cykla mera. Nu finns närmaste allmänna pump vid klippsjön i 
Kungshamn. En pumpstation tex vid Ica ankaret hade varit perfekt både för oss åretruntboende och för 
våra besökare 
 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Bark-Ivarsson 
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Ditt förslag

Rubrik på förslaget

Fastighetavgift nyproduktion
Vad vill du föreslå? Tänk på att förslaget enbart kan hantera ett ämne.

Då det i Sotenäskommun finns långt framskridna planer för nybyggnation av bostäder hoppas jag att dessa främst blir avsedda för
åretruntboende.Bostadskön sträcker sig många år framåt i tiden och många, framförallt barnfamiljer och unddomar,letar efter bättre alternativ.
Nybyggnationen är idag befriad från den kommunala fastighetsavgiften under 15 år. Detta är avsett som en stimulans för att minska
bostadsbristen, Det känns fel när samma stimulans utdelas till fritidsboende som inte behöver lägga en "skattekrona" i kommunen innan 2037.
Detta känns väldigt fel och motverkar styrningen mot att bygga bort nåmnda bostadsbrist. Med detta sagt föreslär jag :

Här kan du ladda upp en fil

10/7/2021 



Ditt förslag

Rubrik på förslaget

Fastighetsavgift nyproduktion
Vad vill du föreslå? Tänk på att förslaget enbart kan hantera ett ämne.

(fortsättning) Med ovan sagda,föreslår jag: Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till berörda instanser påpeka den motverkan av ursprungligt
syfte detta medför och verka för att avgiftsfriheten enbart skall gälla när fastigheten används för åretruntboende

Här kan du ladda upp en fil

10/7/2021 

Göran Engström
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Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2021-10-21 §§ 90 - 114 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 32(41) 

 

ON § 107    ON 2021/000045   

Medborgarförslag - önskemål om att ha tillgång till rullstol i 
poolsystem 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit 2020-02-10 med önskemål att kommunen ska tillhandahålla 
rullstol via poolsystem. Kommunens ansvar är att tillhandahålla rullstolar efter förskrivning utifrån 
behov. Att tillhandahålla rullstolar utöver detta innebär att kommunen måste köpa in dessa, ansvara 
för reparationer och service, försäkringsfrågor, samt skapa rutiner kring bokning.  
Då detta inte ligger inom förvaltningens ansvarsområde och extra resurser skulle krävas för att 
administrera poolsystemet, ser förvaltningen inte att det är möjligt att tillmötesgå önskemålet.  
 
Dock lånas rullstol ut vid enstaka och speciella tillfällen till brukare utan förskriven rullstol via 
särskilda boenden, då behov är påkallat, tex för att kunna närvara vid begravning eller liknande. 
Detta sker då till personer inom ramen för våra verksamheter. 

Konsekvensbeskrivning 

Att tillhandahålla rullstol i poolsystem skulle innebära ett utökat ansvar, samt ökad administration 
för förvaltningen. 

Ekonomi 
Ökad administration ryms inte inom tilldelad budgetram, då förvaltningen redan genom översyn av 
befintlig organisation avser att effektivisera denna verksamhet. 

Regelverk 
Kommunens ansvar är att tillhandahålla rullstolar efter förskrivning utifrån behov. 

Organisation och personal 
Ingen påverkan 

Hållbar utveckling 
Ingen påverkan 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU § 128, 2021-10-07 
Tjänsteutlåtande Medborgarförslag – Förvaltningschef 2021-09-24 
Protokollsutdrag KF 2020-03-12 § 29 
Medborgarförslag Rullstolar i poolsystem 2020-02-10 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 33(41) 

 

Forts. ON § 107 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tackar för medborgarförslaget, men avslår förslaget att kommunen ska 
tillhandahålla rullstol via ett poolsystem för personer som inte har bedömts ha behov av 
förskrivning utifrån att det skulle innebära ett utökat ansvar, ökad administration, samt att rullstol 
redan idag lånas ut vid enstaka tillfällen för brukare inom verksamheten då behov är påkallat.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Motionär 
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Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst  


och till Melleruds kommun 


Försäkringskassan 


Arbetsförmedlingen 


Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden  


Färgelanda kommun 


Lysekils kommun 


Melleruds kommun  


Munkedals kommun  


Orust kommun 


Sotenäs kommun 


Strömstads Kommun 


Tanums kommun 


Uddevalla kommun 


Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samord-


ningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.      


Sammanfattning:  


Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidi-


gare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om med-


lemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat 


beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF 


Mellerud… och bilaga 2 Ansökan från Mellerud…. 


Ärende:  


Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 septem-


ber 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samord-


ningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte 


som var den 28 september.  


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att dis-


kutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från 


Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.   


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap 


i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun 


ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat 


om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.   


Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Mel-


leruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har för-


utsättningar för att fatta beslut i tid. 


Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en 


kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har  tagit 


tidigare även för Melleruds kommun. 







Sof Väst Ekonomi  


Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.  


Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fort-


sätter 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 beta-


lats 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 Samord-


ningsförbundet Väst. 


Samordningsförbundet Väst verksamhet  


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksam-


hetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer 


att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förut-


sättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de 


pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i 


Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid 


årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun. 


Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkans-


parterna i Mellerud.   


Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största 


nyttan för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller 


närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskil-


das upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 


medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och 


utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.   


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 kom-


munerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-


lemmarna”.  


Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021. 


 


Förlag till beslut:  


att  godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har 


stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.   


 


att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst  gäller från och med den 1 janu-


ari 2022 


 







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 över-


går det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommu-


nerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-


lemmarna”.  


  


 


Uddevalla 12 oktober 2021 


 


Samordningsförbundet Väst:  


 


Kenneth Carlsson    Anders Paulson  


ordförande (Färgelanda kommun)   vice ordförande (Arbetsförmedlingen)  


 


Melleruds kommun:  


 


Morgan E Andersson    Daniel Jensen   


ordförande kommunstyrelsen  ordförande socialnämnden 


 


Bilagor: 


1 Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022 


 


2 Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst  


 


3 Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 


 


4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun  


 


 







