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Plats och tid Kommunhuset Kungshamn, lokal Tryggö samt via distans, onsdagen den 18 januari 2023,  
kl. 08.30-16.30. Sammanträdet ajourneras i § 11 kl 11.20-11.30, i § 22 kl 13.40-13-50,  
i § 29 kl 14.15- 14.20, samt kl 12.00-13.00 för lunch. 
 

 Beslutande Närvarande ersättare 

 Therése Mancini (S) Ordförande 
Jan-Olof Larsson (S) §1-20, 22-38 distans 
Bengt Sörensson (S) § 21 
Kerstin Nilsson (S)  
Mattias Larsson (S) 
Eva Abrahamsson (M)  
Helene Stranne (M) 
Dan Christiansson (M) 
Robert Yngve (KD) 
Mikael Sternemar (L) 
Pär Eriksson (C) § 1-12 
Britt Lindgren (C) § 13-38 
Mikael Andersson (DemR) §1-11, 13-38 
Michael Sandberg (L) § 12 
Dan Frödén (DemR) §1-11, 13-39 
Torbjörn Lundh (DemR) § 12 
Torbjörn Johansson (SD) 

Ann-Sofie Svensson (S) 
Bengt Sörensson (S) §§ 1-20, 22-38 
Gerardo Alas (S) 
Yngve Johansson (MP) 
Nils Olof Bengtson (M) distans 
Jeanette Loy (M) distans 
Michael Sandberg (L) §1-11, 13-38 
Britt Lindgren (C) § 1-12 
Camilla Jansson (DemR) §1-11, 13-38 
Torbjörn Lundh (DemR) §1-11 
 
 
 
 
 

   

Övriga deltagare Johan Christensson, SML-IT § 2 
Tomas Björkståhl, projektledare § 3 
Philip Söderberg, digitaliseringsstrateg § 3 
Eveline Karlsson, samhällsbyggn.chef § 10-11 
28 
Maria Strömberg, ekonomichef § 11 
 

Amanda Jansson, planarkitekt § 28 
Jaqueline Dahllöf, MEX-ingenjör § 29,32 
Astrid Johansson, MEX-ingenjör § 30-31  
Anna Liedholm, kommundirektör  
Anna-Lena Höglund, sekreterare, §§ 1-36 
Ulrica Constin, sekreterare, §§ 37-38 
 
 

Justerare Eva Abrahamsson (M) 

Justering Protokollet justeras den 23 januari 10.00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund § 1-36  Ulrica Constin  § 37-38 
Ordförande    

 Therése Mancini (S)   
Justerare    

 Eva Abrahamsson (M)   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-18 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2023-01-23 – 2023-02-14. 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KS § 1 

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med att följande ärende tillkommer; 
 

• Budgetuppföljning november 
• Fråga om medel till idrottshallen i Hunnebo 
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KS § 2   Dnr 2022/000352 

Information om politiker-konton 

Sammanfattning 

Information lämnas om politiker-konton. Nya konton kommer införas för politiker med ändelsen 
@politik.sotenas.se. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

IT-chefen 
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KS § 3   Dnr 2019/001548 

Information om bredbandsutbyggnad inom Sotenäs-Munkedal-Lysekils 
kommuner 

Sammanfattning 

Information lämnas om bredbandsprojektet inom SML-området. 
 
Kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil deltar i detta projekt tillsammans med Västra 
Götalandsregionen. Projektet syftar till att koppla samman fiberföreningarna. Målsättning är ökad 
robusthet, täcka in vita fläckar utan bredband, ge möjlighet till utökad mobiltäckning samt att ge 
kommunernas verksamheter ett stabilt verksamhetsnät. 
 
Kommunerna finansierar projektet med egna medel och med stöd från Västra Götalandsregionen. 
Utförande part är Netwest AB som vunnit upphandling som Lysekils kommun tillsammans med 
Munkedal och Sotenäs ställt ut. Genomförare i respektive område är fiberföreningarna på uppdrag 
av Netwest AB.  
 
Finansiering av projektet och beslut om kommunens delaktighet beskrivs i Kommunstyrelsens 
sammanträdesprotokoll 2020-02-26 Dnr 2019/001548.  
 
Samtliga sträckor är färdigställda och besiktigade enligt beställarens avrop och utförda enligt de 
underlag som tillhandahållits. Grovanläggning, fiberinstallationen och inmätning /dokumentation 
har utförts enligt Robust Fiber med gott resultat. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Projektledare 
Digitaliseringsstrateg 
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KS § 4   Dnr 2023/000052 

Politisk organisation  

Sammanfattning 

Ett förslag till politisk organisation redovisas. Förslaget föreslås beredas politiskt och fastställas av 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-01-10 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M),  Mikael Andersson (DemR) och Jan-Olof Larsson (S) föreslår att ärendet 
återremitteras för att  göra en översyn av den politiska organisationen av en parlamentarisk tillsatt 
grupp, samt att partierna ska utse en person som ska ingå i gruppen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att göra en översyn av den politiska 
organisationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med en representant från varje 
parti, partierna ska anmäla sin representant till kommunkansliet. Till sammankallande utses (S) 
representant.  

Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. Se bilaga. 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Gruppledare för partier i kommunfullmäktige 
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Forts. KS § 4  Skriftlig protokollsanteckning 

 
Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt följande; 
 
Protokollsanteckning Politisk organisation 
 
Arbetet med att ta fram underlag till ny politisk organisation borde ha tagits fram under föregående 
mandatperiod. Nu är alla politiska poster i nämnder och styrelser tillsatta så det är bara några smärre 
justeringar i ansvarsområde som görs. 
 
Miljöpartiet de gröna anser att det skulle ha gjorts en större översyn av den politiska organisationen. 
Miljöpartiet vill att det inrättas en Samhällsbyggnadsnämnd som tar över uppgifter från 
Kommunstyrelsens tekniska utskottet, Byggnadsnämnden och Miljönämnden. 
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KS § 5   Dnr 2023/000047 

Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

I samband med översynen av den politiska organisationen så har reglementen reviderats i enlighet 
med detta. Revideringen innebär endast mindre förändringar. 

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för Kommunstyrelsen, 2023-01-18 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-01-11 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet återremitteras för att göra en översyn i samband med 
översyn av den politiska organisationen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att göra en översyn i samband med översyn 
av den politiska organisationen. 
 
   

Skickas till 

Kommundirektör 
Administrativ chef 
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KS § 6   Dnr 2023/000048 

Revidering av reglemente för Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

I samband med översynen av den politiska organisationen så har reglementen reviderats i enlighet 
med detta. Revideringen innebär endast mindre förändringar. 

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för Utbildningsnämnden, 2023-01-18 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-01-11 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet återremitteras för att göra en översyn i samband med 
översyn av den politiska organisationen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att göra en översyn i samband med översyn 
av den politiska organisationen. 

 

Skickas till 

Kommundirektör 
Administrativ chef 
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KS § 7   Dnr 2023/000049 

Revidering av reglemente för Omsorgsnämnden 

Sammanfattning 

I samband med översynen av den politiska organisationen så har reglementen reviderats i enlighet 
med detta. Revideringen innebär endast mindre förändringar. 

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för Omsorgsnämnden, 2023-01-18 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-01-11 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet återremitteras för att göra en översyn i samband med 
översyn av den politiska organisationen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att göra en översyn i samband med översyn 
av den politiska organisationen. 

 

Skickas till 

Kommundirektör 
Administrativ chef 
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KS § 8   Dnr 2023/000050 

Revidering av reglemente för Byggnadsnämnden 

Sammanfattning 

I samband med översynen av den politiska organisationen så har reglementen reviderats i enlighet 
med detta. Revideringen innebär endast mindre förändringar. 

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för Byggnadsnämnden, 2023-01-18 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-01-11 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet återremitteras för att göra en översyn i samband med 
översyn av den politiska organisationen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att göra en översyn i samband med översyn 
av den politiska organisationen. 

 

Skickas till 

Kommundirektör 
Administrativ chef 
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KS § 9   Dnr 2023/000051 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 

Sammanfattning 

I samband med översynen av den politiska organisationen så har reglementen reviderats i enlighet 
med detta. Revideringen innebär endast mindre förändringar, tex att det blir möjligt att hålla möten 
på distans. 

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för Krisledningsnämnden, 2023-01-18 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-01-11 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet återremitteras för att göra en översyn i samband med 
översyn av den politiska organisationen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att göra en översyn i samband med översyn 
av den politiska organisationen. 

 

Skickas till 

Kommundirektör 
Administrativ chef 
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KS § 10   Dnr 2023/000035 

Ändring av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning 

Ärendet avser justering av delegationsordning med anledning av att rollen som avdelningschef 
avskaffats inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
I stället för drift- och projektchef föreslås fastighetschef respektive anläggningschef som delegat i 
aktuella delegationspunkter. Avdelningschef finns ändå kvar i delegationsordningen eftersom denna 
roll finns i andra förvaltningar.  

Beslutsunderlag 

Delegationsordning Kommunstyrelsen 2023-01-09, senast beslutad 2022-09-14 § 128  
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2023-01-09 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget. 
Pär Eriksson (C) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
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KS § 11   Dnr 2022/000002 

Kommunstyrelsens internbudget 2023 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanering innebär att ta fram en plan för verksamheten för kommande år och att avsätta 
ekonomiska medel till verksamheten för drift och utveckling för dess genomförande. Den tar sin 
utgångspunkt i kommunens vision, kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning och 
en genomförd omvärldsanalys. 

Kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningen har enligt anvisningar arbetat fram ett 
förslag till verksamhetsplan för 2023 med styrande verksamhetsmål utifrån verksamhetsmålen för 
god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat i Mål- och resursplanen. 
Konsekvensbeskrivningar av förändrat kommunbidrag jämfört med år 2022 har genomförts. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens internbudget 2023, daterad 2023-01-09 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2023-01-09 

Ajournering 

Mötet ajourneras 10 min.  

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR) föreslår bifall till förslaget och föreslår som tilläggsförslag att 
kommundirektören ges i uppdrag att se över hela målstyrningsmodellen och indikatorer med 
ambitionen att förenkla och skapa mer påverkbara och administrativt enkla mål.  
Pär Eriksson (C) och Helene Stranne (M) föreslår att ärendet ska återremitteras för ytterligare 
beredning  gällande verksamhetsplanen med styrande verksamhetsmål med indikatorer 2023. 
Therése Mancini (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag och bifall till Mikael Anderssons 
(DemR) tilläggsförslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 
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Forts. KS § 11 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande omröstningsproposition, den som vill att ärendet ska avgöras idag 
röstar JA, den som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster och därmed ska ärendet avgöras idag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Anderssons (DemR) förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta.  
Ordförande ställer proposition på Mikael Anderssons (DemR) tilläggsförslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till verksamhetsplan med internbudget 2023 med 
fördelning av kommunstyrelsens ram. 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till styrande verksamhetsmål med indikatorer 2023. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att se över hela målstyrningsmodellen och 
indikatorer med ambitionen att förenkla och skapa mer påverkbara och administrativt enkla mål.   

Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. Se bilaga. 
 

Reservation 

Eva Abrahamsson (M), Helene Stranne (M), Robert Yngve (KD), Dan Christiansson, Mikael 
Sternemar (L), Pär Eriksson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga. 
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Förvaltningschef SBF 
Ekonomichef  
Förvaltningsekonom 
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Forts. KS § 11 Bilaga skriftlig reservation 

 
Eva Abrahamsson (M), Helene Stranne (M), Robert Yngve (KD), Dan Christiansson (M), Mikael 
Sternemar (L), Pär Eriksson (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet, enligt följande; 
 
Beslutet om KS internbudget för 2023 gick igenom i enlighet med förvaltningens förslag och 
röstades igenom med stöd av Socialdemokraterna, Demokratiresan och Sverigedemokraterna. 
Alliansen motsatte sig beslutet och åberopade en återremiss då verksamhetsplanen inte tillräckligt 
hänger ihop med de uppsatta målen och indikatorerna, samt att framtagandet av den målbild som 
beskrivits inte följer den av KF beslutade målstyrningsprocess i enlighet med kommunens styr- och 
ledningssystem. Förvaltningen har författat politikens mål. Vi anser att internbudgeten ska beredas 
av KSAU.  

Anledningen till alliansens ställningstagande mot beslutet är att 2023 är ett viktigt år för kommunen 
med en påtagande lågkonjunktur där prisökningar, urholkning av privatekonomier samt en minskad 
efterfrågan av varor och tjänster för företagare.   

I ett sådant läge krävs tydlighet i vägvalen för den kommunala verksamheten och att den styr mot 
rätta mål.  

Alliansen menar att den verksamhetsplan som presenteras bör arbetas om, målen skärpas och ska 
leda till kommunal kvalité i alla berörda interna såväl som externa tjänster samt att man får ett 
tydligt politiskt ansvar och därmed en bättre användning av skattemedel.   

Kommunen går in i en lågkonjunktur med en stark ekonomi och får inte slarva bort den positionen 
med en kvalitativ dålig planeringshorisont för de närmaste åren.  
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Forts. KS § 11 Bilaga skriftlig protokollsanteckning 

 
Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning, enligt följande; 
 
En majoritet av partierna i kommunfullmäktige har antagit en budget som innebär att Sotenäs 
kommun kommer att få finansiera många miljoner i det fortsatta arbetet med Askums 
industriområde, tidigare benämnt Hogenäs Norra. I väntan på att det dyker upp någon seriös 
intressent finns det annat som behöver prioriteras.  
En ny översiktsplan har antagits och den behöver bland annat kompletteras med en naturvårdsplan. 
Det finns ett fullmäktigebeslut om fria bussresor för ungdomar men finansiering har saknats. 
Det finns ett fullmäktigebeslut från 2016 om Nya välkomstskyltar vid infarterna till kommunen. 
Miljöpartiet de gröna vill att arbetet med detaljplan för Askum industriområde pausas. Medlen kan 
istället gå till fria bussresor för ungdomar, till en Naturvårdsstrateg och nya välkomstskyltar. 
 
I Internbudget för Kommunstyrelsen finns ett mål om 500 meter cykelleder.  
Det är samma mål som för 2022. 
I valrörelsen presenterades en video på Sotenäs kommuns hemsida då första spadtaget togs för ny 
cykelbana mellan Bovallstrand och Kvarnforsen, en sträcka på ca 1 200 meter. Cykelvägen 
utlovades vara färdigställd under 2022.  
Noll meter cykelled har byggts under 2022. 
På kommunfullmäktigemötet 2022 12 14 togs beslut om att medel skulle tillskjutas för att 
färdigställa sträckan Gerlesborg-Brygge, en sträcka på ca 300 meter. 
Målet för 2023 borde vara 1200+300=1 500 meter cykelleder. 
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Forts. KS § 11 Bilaga Omröstning  

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
Jan-Olof Larsson  S X   
Kerstin Nilsson  S X   
Mattias Larsson  S X   
Eva Abrahamsson  M  X  
Helene Stranne  M  X  
Robert Yngve KD   X  
Dan Christiansson  M  X  
Mikael Sternemar L  X  
Pär Eriksson  C  X  
Mikael Andersson  DemR X   
Dan Frödén   DemR X   
Torbjörn Johansson SD X   
     
Therése Mancini, ordförande S X   
     
     

Summa (13)  7 6  
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KS § 12 Dnr 2020/000948 

Föreläggande om komplettering i mål nr 14472-22, gällande 
överklagan av översiktsplan 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2022-12-14 §172 översiktsplan 2022. Beslutet har överklagats i enlighet 
med kommunallagen och behandlas av förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har bett kommunen att 
komplettera ärendet med:  
 
- anslagsbevis, med uppgift om vilken dag anslaget om protokolljustering sattes upp på 
anslagstavlan och vilken dag det togs ned. 
 
-samt yttrande gällande framförda yrkanden i överklagan.  
 
Sammanfattningsvis gör kommunen bedömningen att översiktsplanen tillkommit i enlighet med 
kommunallagen.  
 
Kommunstyrelsen föreslås att godkänna förslag till kommunens yttrande samt omedelbart justera 
beslutet.  
 

Yttrande i förvaltningsrättens mål FR 14472-22 

Inställning 
 
Sotenäs kommun yrkar att överklagandet avslås och att kommunfullmäktiges beslut den 14 
december 2022, § 172 fastställs.  

Grunder  
Beslut om antagande av översiktsplan kan enligt plan- och bygglagen inte överklagas. Prövningen 
omfattar därmed inte innehållet i översiktsplanen utan är begränsad till laglighetsprövning enligt 13 
kap. 8 § kommunallagen.  
 
  Ett överklagat beslut ska enligt 13 kap. 8 § kommunallagen upphävas, om 
   1. det inte har kommit till på lagligt sätt,  
   2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, 
   3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 
   4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 
 
Sotenäs kommun gör gällande att det överklagade beslutet har kommit till på ett lagligt sätt, att det 
rör en kommunal angelägenhet, att beslutande organ haft rätt att fatta aktuella beslut i ärendet samt 
att beslut eller handläggning inte heller i övrigt strider mot lag eller annan författning.  
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Forts. KS § 12 

Begäran om anstånd med utveckling av grunder för kommunens inställning 
Skulle förvaltningsrätten överväga annat än att avslå överklagandet hemställer kommunen om 
anstånd med utveckling av grunderna till den 28 februari 2023. Syftet med anståndstiden är att ge 
kommunens ombud möjlighet att sätta sig in i ärendet och formulera ett yttrande.  

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-04 
- föreläggande från förvaltningsrätten med tillhörande aktbilagor. 
- anslagsbevis, med uppgift om vilken dag anslaget om protokolljustering sattes upp på 
anslagstavlan och vilken dag det togs ned. För KF sammanträde 2022-12-14 
- Protokoll KF 2022-12-14, § 172 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänsteutlåtande daterat 2023-01-04 jämte bilagor som 
kommunens yttrande i mål nr 14472-22. 
 
Kommunstyrelsen delegerar ett eventuellt beslut om utveckling av grunderna till kommunstyrelsens 
ordförande, kommundirektören och samhällsbyggnadschefen i förening.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att justera beslutet omedelbart.  
 

Reservation 

Torbjörn Lundh (DemR) reserverar sig mot beslutet.  

Jäv 

Mikael Andersson (DemR), Dan Frödén (DemR)och Camilla Jansson (DemR) anmäler jäv och 
deltar därför inte i handläggningen eller i beslutet. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningsrätten 
Plan och byggenheten 
Administrativa enheten 
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Forts. KS § 12 

 
Omedelbar justering  
 
 
Justeras 2023-01-18 
 
 
 
Sekreterare 
 
 
 
 
Ordförande     Justerare 
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KS § 13   Dnr 2022/00004 

Budgetuppföljning, prognos helår 2022 efter november 

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.  Rapporten 
utsändes till kommunstyrelsen 2022-12-09 via e-post. 
   
Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat helårsprognos efter november 
månad. Helårsresultatet prognostiseras till +23,7 mnkr, vilket är +17,4 mnkr bättre än budgeterade 
6,3 mnkr. Nämndernas resultat beräknas uppgå till -7,7 mnkr. För den förvaltningsövergripande 
verksamheten prognostiseras ett överskott mot budget med +3,5 mnkr. Årets avskrivningar 
prognostiseras till +1,5 mnkr. Skatteintäkter och generella bidrag påverkar prognosen positivt med 
+19,6 mnkr. Finansnettot är positivt. 
 
De större förändringarna jämfört med oktobersprognosen avser kommunstyrelsens prognos som 
förbättrats med 2,4 mnkr, även omsorgsnämndens prognos har förbättrats något med 0,7 mnkr.  
 
Investeringsbudgeten uppgår till 114,3 mnkr. Helårsprognosen innebär att 29,5 mnkr av dessa 
förbrukas. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-12-11 
Prognos helår 2022-11, daterad 2022-12-09 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos, och uppmanar de nämnder som lämnat 
negativa helårsprognoser att vidta åtgärder för att närma sig ett resultat i nivå med budget. 

 

Skickas till 

Ekonomichef 
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KS § 14   Dnr 2023/000091 

Fråga om medel till idrottshallen i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (DemR) ställer fråga om ett garantibelopp kan ställas till förfogande till 
idrottshallen i Hunnebostrand, då strömmen har stängts av.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen och överlämnar ärendet till Utbildningsnämnden.  
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef Utbildning 
Kultur och fritidschef 
Ekonomichef 
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KS § 15   Dnr 2023/000025 

Initiativärende ang långa handläggningstider i våra myndigheter och 
domstolar beträffande vattenbruk 

Sammanfattning 

Eva Abrahamsson (M) och Dan Christiansson (M) väcker frågan om vattenbruksproblematiken i 
och med att Smögen Lax fått avslag i miljödomstolen. De menar att svensk byråkrati och oerhört 
långa handläggningstider i våra myndigheter och domstolar riskerar att omöjliggöra etableringar i 
Sverige av landbaserat vattenbruk. 
 
De föreslår att Kommunstyrelsen genom dess presidium och kommundirektör ges i uppdrag att 
kontakta den nya miljö- och regionutvecklingsnämnden och andra aktörer som kommunstyrelsen 
anser lämpliga för att se på möjligheter att gemensamt göra riksdag och regering uppmärksammade 
på denna ovan beskrivna problematik. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende 2023-01-04 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att bereda ärendet. 
  

Skickas till 

Kommundirektör 
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KS § 16   Dnr 2022/000013 

Redovisning av delegationsbeslut 
Lista på delegationsbeslut under tiden 2022-11-21 - 2022-01-10; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2023-01-10 101575 

 
Delegationsbeslut om anmälan till 
gemensam upphandling av banktjänster SML 
som genomförs av Munkedals kommun 

2023/000040 

2023-01-09 101563 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud från 
Orust Motor AB avseende upphandling av 
Midjestyrd redskapsbärare med frontlastare 

2022/001063 

2023-01-09 101556 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig mark för uteservering i anslutning till 
verksamheten Tant Anton i Kungshamn. 
A006.466/2023 

2023/000031 

2023-01-03 101493 
 

Delegationsbeslut- andraremiss gällande 
ansökan om sammanbyggnad av sjöbodar 
på Snurran, Malmön 1:8, BN 2022-785 

2022/001185 

2023-01-03 101482 
 

Delegationsbeslut - anläggningsarrende 
01001460, del av Tången 1:1 (Nytt 
avtalsnummer 0711-601-1) 

2019/001392 

2022-12-30 101459 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig mark för uppställning av 
kajakställning i Hästedalens badplats, 
Hunnebostrand. A677.561/2022 

2022/001165 

2022-12-23 101420 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
arrendekontrakt stenbod 02001120 

2022/001162 

2022-12-23 101419 
 

Delegationsbeslut- ansökan om 
sammanbyggnad av sjöbodar på Snurran, 
Malmön 1:8. BN-2022-785 

2022/001185 

2022-12-22 101406 
 

Delegationsbeslut- remiss - Ansökan om 
värmepumpsanläggning vid fastigheten 
Hovenäs 1:141, MIMB-2022-2062 

2022/001188 

2022-12-22 101392 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Maskinparken i Göteborg AB avseende 
upphandling av 1 st begagnad 
åkgräsklippare 

2022/001066 

2022-12-22 101373 
 

Delegationsbeslut-Arrendeavtal för sjöbod 
04007292 ersätts med avtal 05-041-1-01, 
Hasselön 1:167 

2019/001459 

2022-12-22 101359 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Hedin Göteborg Bil AB avseende  Avrop DIS 
5 PHEV Laddhybrid SUV -laddhybrid 

2022/001113 

2022-12-22 101307 
 

Delegationsbeslut-ansökan om överlåtelse 
av arrende för sjöbod/brygga 0711-374-1, 
Vägga 2:262 

2022/001159 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-12-21 101331 

 
Delegationsbeslut - Remiss, Ansökan om 
tidsbegränsat bygglov för uppförande av 
arbetsbod på hjul samt upplagsytor för 
renovering av Smögenbron BN-2022-751 

2022/001183 

2022-12-21 101320 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Hedin Göteborg Bil AB avseende avrop DIS - 
Åtta personbilar PHEV-laddhyrbid 

2022/001112 

2022-12-20 101313 
 

Delegationsbeslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter för Sigma Civil AB 

2020/000445 

2022-12-20 101306 
 

Delegationsbeslut -Teckna leasingavtal 
skrivare kontraktsnummer 592900003838-
3840 

2022/000299 

2022-12-20 101303 
 

Delegationsbeslut - Remisssvar - Ansökan 
om bygglov för uppförande av en trappa på 
kommunens mark utanför Kleven 2:56. BN 
2022-711 

2022/001176 

2022-12-20 101283 
 

Delegationsbeslut - Tillsynsärende gällande 
Vägga 2:262 Camping Tången BN-2019-511 

2022/001125 

2022-12-19 101274 
 

Delegationsbeslut om anta anbud avrop DIS 
tekniska konsulter Akustik för om och 
tillbyggnad av Hunnebohemmet 

2022/001092 

2022-12-16 101190 
 

Delegationsbeslut om att anmäla Sotenäs 
kommun till gemensam upphandling 
Förmånscyklar som genomförs av 
Munkedals kommun 

2022/001173 

2022-12-16 101184 
 

Delegationsbeslut om att delta och anmälan 
Sotenäs kommun till gemensam upphandling 
system för digital kemikaliehantering, som 
genomförs av Munkedals kommun 

2022/001174 

2022-12-15 101124 
 

Delegationsbeslut Antagande av anbud från 
Toveks Personbilar AB avseende avrop DIS-
Skåpbil till Räddningstjänsten 

2022/001089 

2022-12-14 101107 
 

Delegationsbeslut- Remiss gällande ansökan 
om bygglov för tillbyggnad, Hunnebo 1:480 

2022/001161 

2022-12-08 101038 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Traktor Nord i Uppsala AB avseende  
upphandling av begagnad lastmaskin med 
planeringsskopa och vikplog 

2022/001095 

2022-12-08 101032 
 

Delegationsbeslut Antagande av anbud från 
SH Schakt AB avseende upphandling av 
Ramavtal Grävtjänster-NY 

2022/000881 

2022-12-08 100988 
 

Delegationsbeslut - ansökan om överlåtelse 
av arrende 03003121 Väjern 1:1. Nya 
avtalsnummer: 0411-052-1-01 och 0411-
052-2-01 

2022/000046 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-12-08 100985 

 
Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 07-040-1 Sjöbod 

2020/000585 

2022-12-08 100969 
 

Delegationsbeslut Antagande av anbud från 
Maskinparken i Göteborg AB avseende 
upphandling av tillbehör till redskapsbärare 
Egholm 3070 

2022/001071 

2022-12-07 100959 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan om 
bygg, mark och rivningslov för garage 
Malmön 1:633 BN-2022-703 

2022/001108 

2022-12-07 100954 
 

Delegationsbeslut 2,  nytt delegationsbeslut 
efter ändring av antagande av anbud på 
grund av att en produkt inte uppfyller kraven. 
Anbud antas från Magnusson och Frej AB 
avser upphandling av  Städ och 
rengöringsmaskiner till 
lokalvårdsavdelningen  

2022/000785 

2022-12-07 100953 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud 
inom 8 olika produktkategorier avseende 
upphandling av Städ och rengöringsmaskiner 
till lokalvårdsavdelningen.  

2022/000785 

2022-12-07 100937 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark samt allmän 
mark för uppläggning av material under 
arbetet med reparation av Smögenbron med 
början januari 2023. A638.192/2022 

2022/001107 

2022-12-07 100915 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud 
avseende upphandling av snöröjning av 
gator för säsong 2022-2023 osv. Anbud har 
antagits från 13 olika anbudsgivare 

2022/000864 

2022-12-07 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-11 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2022/000013 

2022-12-06 100911 
 

Hyreskontrakt gällande sjöbodsutrymme i 
Hunnebostrand 2721-101-05. Hunnebo 
1:647 

2022/001109 

2022-12-06 100885 
 

Delegationsbeslut, Avseende avbrytande av 
upphandling av möbler till Kommunbibliotek 
ADDA Möbler 2017. Skäl till avbrytande: Inga 
inkomna anbud 

2022/000859 

2022-12-06 100863 
 

Delegationsbeslut-remiss gällande ansökan 
om bygglov, utbyggnad av befintlig bod, 
Hunnebo 1:541, BN-2022-668 

2022/001119 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-12-06 100862 

 
Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Storköksinnovationer i Alingsås avseende 
direktupphandling av funktion för produktion 
av färsprodukter 

2022/000850 

2022-12-06 100849 
 

Delegationsbeslut Avbrytande upphandling 
på grund av felställda krav avseende 
upphandling av bränsletank med pump för 
tankning av kommuns fordon 

2022/000778 

2022-12-06 100847 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering 
vid verksamheten Hållö bar. A430.524/2022 

2022/000779 

2022-12-06 100830 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
Malmgren bilcentrum i Munkedal avseende 
upphandling av begagnat transportfordon 
upp till 3,5 ton med flak och monterad kran 

2022/001009 

2022-12-06 100822 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud från 
Malmgren bilcentrum i Munkedal AB 
avseende upphandling av begagnat 
transportfordon upp till 3,5 ton med flak 

2022/001008 

2022-12-06 100815 
 

Delegationsbeslut Antagande av anbud från 
Malmgren Bilcentrum i Munkedal AB 
avseende upphandling av begagnat 
transportfordon med flak  

2022/000873 

2022-12-06 100806 
 

Delegationsbeslut, Antagande av anbud från 
LMO socionomkonsult AB avseende Avrop 
DIS -  socialsekreterare utredning barn och 
unga 6 månader med start december 2022 

2022/001052 

2022-12-05 100880 
 

Delegationsbeslut,  antagande av anbud från 
Kompan Sverige AB avseende avrop 
Lekplatsutrustning till Hunnebostrands skola 
Avrop ADDA Park- och lekplatsutrustning 

2022/000827 

2022-12-05 100782 
 

Delegationsbeslut avbrytande av avrop DIS 1 
st skåpbil till Räddningstjänsten. Skäl till 
avbrytande: Inga inkomna anbud 

2022/000450 

2022-12-05 100776 
 

Delegationsbeslut avbrytande av 
upphandling Avrop DIS 2 elbilar SUV 
Sotenäs Kommun. Skäl till avbrytandet: 
Ändrade politiska beslut avseende 
klimatbonus. 

2022/000146 

2022-12-05 100765 
 

Delegationsbeslut Antagande av anbud från 
Orust Motor AB avseende avrop ADDA 
Parkmaskiner och Gräsklippare -
robotgräsklippare 

2022/001090 

2022-12-05 100751 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 03003806 Väjern 1:110 

2022/001097 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-12-05 100749 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Br Samuelsson 
fiskexport, BRS. Ytan är 12 x 6 m året runt. 
A558.652/2022 

2022/000967 

2022-12-02 100736 
 

Delegationsbeslut - Antagande av anbud från 
Maskinparken i Göteborg AB avseende 
Avrop ADDA parkmaskiner och gräsklippare 
- Redskapsbärare 

2022/001064 

2022-12-02 100728 
 

Delegationsbeslut -Antagande av anbud från 
Mobility Motors Group Sweden AB avseende 
upphandling av ett begagnat fyrhjulsdrivet 
fordon till Sotenäs kommun 

2022/000831 

2022-12-02 100722 
 

Delegationsbeslut-Antagande av anbud från 
Mobility Motors Group Sweden AB avseende 
upphandling ett begagnat fyrhjulsdrivet 
fordon 

2022/000903 

2022-12-02 100712 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 09-109 sjöbod Malmön 1:8 

2022/000603 

2022-12-02 100709 
 

Delegationsbeslut-markupplåtelseavtal för 
elkabel, Bua S:4 och Bua S:7 

2022/001102 

2022-12-02 100705 
 

Delegationsbeslut - remiss - ansökan 
bygglov för altan/serveringsveranda 
Smögenön 1:67 BN-2022-640 

2022/001087 

2022-12-02 100704 
 

Delegationsbeslut- markupplåtelseavtal för 
elkabel, del av Bua 1:6 

2022/001101 

2022-12-02 100702 
 

Delegationsbeslut- markupplåtelse för 
elkabel. Östra Rörvik 1:13 

2022/001100 

2022-12-01 101089 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud i 
entreprenad brygga Väjern 

2022/000851 

2022-12-01 100652 
 

Delegationsbeslut- ansökan om 
grannemedgivande gällande mur på Kleven 
2:57 och 2:58 

2022/001077 

2022-11-24 100493 
 

Delegationsbeslut -  Remiss - ansökan om 
bygglov för tillbyggnad med uterum Hedalen 
2.89 BN-2022-324 

2022/001076 

2022-11-23 100800 
 

Delegationsbeslut-Antagande av anbud från 
Cura Nord bemanning & rekrytering AB 
avseende avrop DIS-Socialsekreterare 
utredning barn och unga -jan till maj 2023 

2022/001015 

2022-11-22 101584 
 

Delegationsbeslut - Omorganisation 
Samhällsbyggnadsförvaltningen från 2023-
01-01 

2022/001201 

2022-11-22 100476 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan för 
anläggning av mur för utegym på U-område 
BN-2022-712 Ellene 1:383 

2022/001078 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2023-01-18 § 1-38 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 30(59)
 

 
 
 
 
 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-11-21 100429 

 
Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig mark för julmarknad i Folkets park i 
Hunnebostrand. A626.430/2022 

2022/001057 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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Sida 31(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 17 Dnr 2022/000012 

Anmälningsärenden 
Lista på anmälningsärenden under tiden 2022-11-21 - 2023-01-10; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2023-01-05 101524 

 
Protokoll 5 Sotenäs Rehabcenter 
2022-12-08 

Sotenäs Rehabcenter AB 

2022-12-22 101418 
 

Protokoll Fiskekommunerna 2022-12-
16 

Fiskekommunerna - Fyrbodals 
kommunalförbund 

2022-12-22 101339 
 

Protokoll extra styrelsemöte Rambo 
AB 2022-12-19 

Rambo AB 

2022-12-20 101309 
 

Uppsägning ÅVS avtal samt SE avtal 
i Lysekil, Munkedal, Sotenäs, 
Strömstad och Tanums kommuner 

Svenska 
förpackningsinsamlingen AB 

2022-12-13 101104 
 

Stämmoprotokoll extra bolagsstämma 
Rambo 2022-12-13 

Rambo AB 

2022-12-12 101065 
 

Beslut (avslag) tillfälliga lokala 
sjötrafikföreskrifter Sandöfjorden 
(28369-2021) och Bovallstrand 
(28375-2021) 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

2022-12-12 101060 
 

Protokoll 5 Styrelsemöte Rambo AB 
2022-11-28 

Rambo AB 

2022-12-12 101058 
 

Protokoll nr 8 2022-12-01 med bilaga 
Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

2022-12-06 100840 
 

Indexjustering timtaxa miljöbalkens 
område 2023 

Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2022-12-06 100839 
 

Kontrollplan livsmedel 2023-2025 Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2022-12-05 100759 
 

Protokoll nr 5 2022-12-01, 
Styrelsemöte Västvatten AB 

Västvatten AB 

2022-11-29 100606 
 

Sof Väst styrelseprotokoll 2022-11-22 
och Verksamhetsplan 2023 

Samordningsförbundet Väst 

2022-11-24 100504 
 

Besked om laga kraft - antagen 
Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till ÖP 
2030, Tanums kommun 

Tanums kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 32(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 18 Dnr 2023/000053 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till arbetsutskottet under tiden 2023-2026; 
 
Ordinarie 
 

Ersättare 
 

 
Therese Mancini (S) 

 
Jan-Olof Larsson (S) 

 
Kerstin Nilsson (S) 

 
 

 
Eva Abrahamsson M) 

 
Mikael Sternemar (L) 

 
Helene Stranne (M) 

 
 

 
Mikael Andersson (DemR) 

 
Dan Frödén (DemR) 

 
Till ordförande väljs Therese Mancini (S) 
Till 1:e vice ordförande väljs Kerstin Nilsson (S) 
Till 2:e vice ordförande väljs Eva Abrahamsson (M) 

 

Skickas till 

Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Sida 33(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 19 Dnr 2023/000054 

Val till kommunstyrelsens tekniska utskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till tekniska utskottet under tiden 2023-2026; 
 
Ordinarie 
 
Jan Olof Larsson (S) 
 
Bengt Sörensson (S) 
 
Pär Eriksson (C) 
 
Thomas Strindeborn (M) 
 
Torbjörn Lundh (DemR) 

 
Till ordförande väljs Jan Olof Larsson (S) 
Till vice ordförande väljs Pär Eriksson (C) 

 

Skickas till 

Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Sida 34(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 20 Dnr 2023/000055 

Val till kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 

Sammanfattning 

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor består av fyra politiskt tillsatta ledamöter och fyra 
ersättare vilka utses av kommunen. Kommunen representeras politiskt i kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor av en ordinarie ledamot från vardera av kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, 
byggnadsnämnden och miljönämnden i mellersta Bohuslän samt en ersättare från vardera av 
kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, byggnadsnämnden och utbildningsnämnden. 
Ordförande och vice ordförande utses av Kommunstyrelsen. 
 
De brukarorganisationer inom kommunen som önskar medverka i kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor väljer ledamot samt ersättare inom sin organisation. Rådets ledamöter och 
ersättare utses för en tid av 4 år från och med den 1 januari året efter att val till Kommunfullmäktige 
hållits. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor under 
tiden 2023-2026; 
 
Ordinarie 
 

Ersättare 

 
Jan Olof Larsson (S) 

 
Pär Eriksson (C) 

 
Till ordförande väljs Jan Olof Larsson (S) 
Till vice ordförande väljs Pär Eriksson (C) 
     

 

Skickas till 

Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Sida 35(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 21 Dnr 2023/000056 

Val till kommunala pensionärsrådet 

Sammanfattning 

Kommunala pensionärsrådet består av fyra politiskt tillsatta ledamöter och fyra ersättare vilka utses 
av kommunen. Kommunen representeras politiskt i kommunala pensionärsrådet av  
en ordinarie ledamot från vardera av omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och 
utbildningsnämnden samt en ersättare från vardera av omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden och miljönämnden i mellersta Bohuslän.  
 
Ordförande och vice ordförande utses av omsorgsnämnden, andre vice ordförande utses av 
pensionärsorganisationerna.  Pensionärsorganisationerna PRO utser tre ledamöter och SPF utser två 
ledamöter. Dessutom utses personliga ersättare för samtliga ledamöter. Rådets ledamöter och 
ersättare utses för en tid av 4 år från och med den 1 januari året efter att val till Kommunfullmäktige 
hållits. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Kommunala pensionärsrådet under tiden 2023-
2026; 
 
Ordinarie Ersättare 
 
Kerstin Nilsson (S) 

 
Mikael Sternemar (L) 

 

 

Skickas till 

Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Sida 36(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 22 Dnr 2023/000057 

Val till Hållbarhetsrådet 

Sammanfattning 

Hållbarhetsrådet består av 10 ledamöter och 5 ersättare. Från kommunen skall finnas en ledamot 
och en ersättare från kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, miljönämnden och 
byggnadsnämnden. Sotenäs Rehabcenter AB, Sotenäs Vatten AB och Sotenäsbostäder AB utser 
varsin ordinarie ledamot till rådet.  
 
Delregional nämnd norra från Västra Götalandsregionen utser två ordinarie ledamöter, varav en 
vice ordförande, att representera nämnden i rådet. 
Kommunstyrelsen utser representanter från samtliga kommunala nämnder. Adjungerade till rådet är 
verksamhetschefer för primärvårdens vårdcentraler och chef för folktandvården samt kommunala 
chefstjänstepersoner. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 10 min.  

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR) föreslår att Camilla Jansson (DemR) utses som ordinarie för 
Omsorgsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Omsorgsnämndens förslag Laila Johansson Lind (S), mot Mikael 
Anderssons (DemR) förslag och finner att Kommunstyrelsen väljer Laila Johansson Lind (S) som 
ordinarie ledamot för Omsorgsnämnden. 

Yrkande 

Mattias Larsson (S) föreslår att Carl Forsberg (MP) utses som ordinarie ledamot för 
Byggnadsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Byggnadsnämndens förslag Mikael Andersson (DemR), mot 
Mattias Larsson (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen väljer Carl Forsberg (MP) som 
ordinarie ledamot för Byggnadsnämnden. 

Omröstning 

Omröstning begärs och sluten omröstning genomförs. 
Omröstningen utfaller med 9 röster på Carl Forsberg (MP) och 3 röster på Mikael Andersson 
(DemR) och 1 avstår. 
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Sida 37(59)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 22 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Hållbarhetsrådet under tiden 2023-2026; 
 
Ordinarie Ersättare 
 
Therése Mancini (S) (KS) 

 
Eva Abrahamsson (M) (KS) 

 
Ewa Ryberg (V) (UN) 

 
Maria Lorentzon (M) (UN) 

 
Laila Johansson Lind (S) (ON) 

 
Maria Arnborg (M) (ON) 

 
Carl Forsberg (MP) (BN) 

 
Martin Eklund (L) (BN) 

 
Tomas Jacobsson (S) (Mimb) 

 
Anders Elisson (DemR) (Mimb) 

 
Till ordförande väljs Therese Mancini (S) 
 

Skickas till 

Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Sida 38(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 23 Dnr 2023/000058 

Val till rådet för konst och offentlig miljö 

Sammanfattning 

Rådet för konst och offentlig miljö är en allmän referensgrupp för planering av konst och all 
offentlig miljö samt remissinstans när det gäller planer och projekt.  Rådet för konst och offentlig 
miljö” beslutar om budgeterade medel för inköp av konst för utsmyckning i offentliga rum. 
 
Till Rådet för konst och offentlig miljö ska två förtroendevalda utses av kommunstyrelsen. 
Valet sker inför varje ny mandatperiod.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till Rådet för konst och offentlig miljö under tiden 
2023-2026; 
 
Ordinarie Ersättare 
 
Ragnhild Selstam (M) 

 
Gunnel Berlin (S) 

 
 

 

Skickas till 

Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Sida 39(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 24 Dnr 2023/000059 

Val av representant till KIMO 

Sammanfattning 

KIMO (Kommunernas internationella miljöorganisation) är en miljöorganisation där kommuner 
runt Nordsjön och Östersjön samverkar för att minska utsläppen, nedskräpningen och annan 
påverkan på havsmiljön. Kommunerna arbetar tillsammans för att värna vårt gemensamma 
livsviktiga hav och kustområden. KIMO har tillgång till en internationell arena där de kommunala 
perspektiven förs fram.  
 
Kommunstyrelsen ska utse en politisk representant att representera Sotenäs kommun i KIMO:s 
arbete under kommande mandatperiod. Enligt KIMO Sveriges stadgar ska varje kommun efter val 
till kommunfullmäktige utse en politiker att vara kommunens politiska representant. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande politiska representant till KIMO (Kommunernas internationella 
miljöorganisation) under tiden 2023-2026; 
 
Representant 
 
Mats Abrahamsson (M) 

 
 

 

Skickas till 

Vald  
KIMO 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Sida 40(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 25 Dnr 2023/000060 

Val av kontaktperson för Sveriges ekokommuner 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-22 § 14, dnr 2017/001776, att Sotenäs kommun ska vara 
medlemmar i nätverket Sveriges ekokommuner.  
 
Sveriges Ekokommuners vision är ett hållbart Sverige. Utgångspunkten är ett ekosystem i balans 
som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.  
 
Till nätverket ska kommunstyrelsen välja en kontaktperson. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande kontaktperson till nätverket Sveriges Ekokommuner under tiden 
2023-2026; 
 
Kontaktperson 
 
Therése Mancini (S) 

 
 

 

Skickas till 

Vald  
Sveriges Ekokommuner 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KS § 26 Dnr 2022/001179 

Val av representanter till Leader Bohuslän 

Sammanfattning 

Leader Bohuslän består av kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, 
Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs södra skärgård. 
 
Programperioden är 2023-2027 och budgeten på 54 miljoner SEK. Utvecklingsstrategins 
tre målområden är 
Mål 1 – Omställning till hållbart, attraktivt liv och arbete 
Mål 2 – Lokal och resilient matproduktion 
Mål 3 – Upplevelser i världsklass 
 
Inför val av styrelse på nästa medlemsmöte den 27 februari 2023 behöver varje kommun nominera 
två representanter för offentlig sektor. Nomineringarna skall vara valberedningens sammankallande 
tillhanda senast 31 januari 2023 - med den nominerades namn och kontaktuppgifter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande kontaktperson till Leader Bohuslän under tiden 2023-2026; 
 
Representant  Representant 
 
Ragnhild Selstam (M) 

 
Marianne Olsson (S) 

 
 

Skickas till 

Valda 
Leader Bohuslän, med kontaktuppgifter 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Sida 42(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 27 Dnr 2022/001094 

Val till insynsplats i Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

I Kommunstyrelsens reglemente ges möjlighet till insynsplats enligt följande; 
 
§ 41 - Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige men som inte av egen kraft, eller i samarbete 
med annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot eller ersättare i någon nämnd eller 
kommunstyrelsen har rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen, men inte dess utskott.  
Representanten utses av respektive parti och platsen är knuten till den person som utses. Berört parti 
lämnar namnet på sin representant skriftligt i samband med kommunstyrelsens första sammanträde 
för mandatperioden. Arvoden utgår enligt samma reglemente som för förtroendevald. 
 
Insynsplats innebär rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Representanten har inte rätt 
att få sin åsikt noterad i protokollet. Närvarorätten gäller inte myndighetsutövning. 
 
Vid dagens sammanträde har Ewa Ryberg Vänsterpartiet anmält att hon önskar en insynsplats. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande representant för Vänsterpartiet till insynsplats under tiden 2023-
2026; 
 
Representant 
 
Ewa Ryberg (V) 

 
 

Skickas till 

Vald 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Sida 43(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 28 Dnr 2023/000061 

Val av kontaktpersoner för kollektivtrafik 

Sammanfattning 

Sedan 2012 är Västra Götalandsregionen kollektivtrafikmyndighet och beslutar om 
kollektivtrafiken inom regionen. Deras utförarorganisation är Västtrafik som bereder frågor om 
trafik och trafikplaner.  
  
Kommunen ska utse kontaktpersoner som ska nätverka för en positiv utveckling av 
kollektivtrafikens utveckling och delta vid dialogmöten med Västtrafik. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande kontaktpersoner till Västtrafik under tiden 2023-2026; 
 
Kontaktperson 
 
Therése Mancini (S) 
 
Mikael Sternemar (L) 
 
Mikael Andersson (DemR) 

 
 

Skickas till 

Valda  
Västtrafik 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KS § 29 Dnr 2023/000062 

Val av representanter till politisk styrgrupp för VA-plan 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-02 § 21 att utse en politisk styrgrupp för framtagande och 
förankring av VA-plan. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 §30 att uppdra kommunstyrelsen och starta arbetet med 
att ta fram en VA-plan. Planen ska vara färdig i januari 2023. Kommunen har därefter upphandlat 
en konsultfirma för projektledning, en arbetsgrupp har bildats med tjänstepersoner från 
miljöenheten, plan- och byggenheten, drift- och projektenheten samt västvatten. Nästa steg är att 
forma en politisk styrgrupp för framtagande av strategi och förankring av planen.  Den kommunala 
VA-planeringen utgör en sammanhållen planering för vatten- och avloppsförsörjningen i 
kommunen och görs i en rad dokument. VA-planen ska innehålla bland annat: 
 
*VA-översikt: redovisar nuläget, * VA-strategin: vad kommunen vill göra framåt, * VA-plan: en 
konkret plan för vad som ska göras och när.  
 
En politisk förankrad VA-plan är avgörande för planens genomförande och dignitet. Den politiska 
styrgruppen förväntas närvara vid workshops, förankra och arbeta med framtagande av VA-planen 
och översyn av VA-strategin.   

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 5 min. 

Yrkande 

Helene Stranne (M) föreslår att tidigare valda personer ska kvarstå i styrgruppen. 
Mikael Andersson (DemR) föreslår att en tidsperiod ska bestämmas för arbetet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Helene Strannes (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Mikael Anderssons (DemR) förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS § 29 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande representanter till politisk styrgrupp för VA-plan, till och med 
2023-03-31;  
 
 
Representanter till styrgrupp för VA tom 2023-03-31 
 
Jan-Olof Larsson (S) sammankallande 
 
Pär Eriksson (C)  
 
Roland Mattsson (M)  
 
Conny Stensson (S)  
 
Robert Yngve (KD)  
 
Eva Abrahamsson (M)  

  
 
 

Skickas till 

Valda  
Planarkitekt 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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Sida 46(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 30 Dnr 2023/000063 

Val av representanter till politisk styrgrupp för Hunnebohemmet 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-26 § 35 att utse en politisk styrgrupp för ombyggnationen  av 
Hunnebohemmet och utsåg 2 personer från Kommunstyrelsen och 3 personer från 
Omsorgsnämnden.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer följande personer till den politiska styrgruppen för ombyggnation av 
Hunnebohemmet under tiden 2023-2026; 
 
Representanter till styrgrupp Hunnebohemmet 
 
Kerstin Nilsson (S)   
 
Pär Eriksson (C)  

 
 

Skickas till 

Valda 
Projektledare ombyggnation Hunnebohemmet 
Samhällsbyggnadschef 
Löneenheten 
Kansliavdelningen 
Troman 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 47(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 31 Dnr 2022/001126 

Ansökan om planbesked för fastigheterna Hunnebo 1:509, 1:510 och 
1:397  

Sammanfattning  
Ansökan om planbesked inkom 2022-09-22. Sökande är Hunnebostrands Bostäder AB och ansökan 
avser fastigheten Hunnebo 1:509, 1:510 och 1:397. Sökande äger fastigheten 1:509 där man avser 
att uppföra flerbostadshus. På fastigheterna finns det i dagsläget en industri/lagerbyggnad, 
flerbostadshus samt en villa. 
 
I norr angränsar fastigheterna till skolan i Hunnebostrand, i öst till Dinglevägen, i söder till 
villabebyggelse och i väst till Hunnebovägen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är lämpligt upprätta en ny detaljplan för att pröva 
möjligheten att bygga flerbostadshus på fastigheten. Möjligheten att bygga bostäder inom 
fastigheten finns enligt gällande detaljplan men där antalet fastigheter inom detaljplanen skapar ett 
planstridigt utgångsläge. Fastigheten ligger inom befintlig tätort där service, vägar och ledningar för 
vatten och spillvatten är utbyggt. 
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geoteknik, trafikbuller, 
markmiljö, stigande havsnivåer och risker med transporter med farligt gods. 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-17 § 253 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-11-07 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-12-01 § 149 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR), Mikael Sternemar (L),  Robert Yngve (KD),  Jan-Olof Larsson (S), 
Mattias Larsson (S),  Torbjörn Johansson (SD) och Eva Abrahamsson (M) föreslår bifall till 
förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Andersson (DemR), Mikael Sternemar (L),  Robert Yngve 
(KD),  Jan-Olof Larsson (S), Mattias Larsson (S),  Torbjörn Johansson (SD) och Eva Abrahamsson 
(M) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 48(59)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 31 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Upplysning 

Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr.  

 

Skickas till 

Plan- och byggenheten 
Sökande 
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Sida 49(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 32 Dnr 2022/001127 

Ansökan om planbesked för fastigheten Smögenön 98:1, Smögens 
Havsbad, Smögen 

Sammanfattning 

Smögens Havsbad behöver utveckla och modernisera sin hotellanläggning. Företaget önskar bygga 
på en våning på del av hotellet samt mindre tillbyggnader vid entrén, matsalen och spa-avdelningen. 
Ytterligare 11 hotellrum kan då också inrymmas. Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny 
detaljplan så att föreslagna ombyggnader inryms i detaljplanen. Det aktuella området ligger på 
Smögen, mellan Parkgatan och Makrillgatan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget till ombyggnad av hotellet kräver en ny 
detaljplan. En större byggnad på platsen kan medföra störningar i form av trafikökning, skymd 
utsikt eller skuggor för grannar och påverkan på riksintresset för kulturmiljön. Utredningar som 
behöver tas fram i samband med planarbetet är: 

• Påverkan från trafik till och från hotellet samt parkeringslösningar. 
• VA-utredning inkluderande omhändertagande av dagvatten. 
• Påverkan från skyfall (100-årsregn) och redovisning av åtgärder om det behövs. 
• Geoteknisk och bergteknisk utredning alternativt utlåtande från sakkunnig. 
• Utsikts/skuggpåverkan för grannfastigheter. 
• Anpassning till omgivande bebyggelse och landskap, samt säkerställa att riksintresset för 
• kulturmiljövården inte skadas. 

Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2022-11-02 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-17 § 254 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-12-01 § 150 

Yrkande 

Mikael Andersson (DemR), Eva Abrahamsson (M) och Mikael Sternemar (L), Robert Yngve KD), 
Torbjörn Johansson (SD), Therése Mancini (S) och Mattias Larsson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Andersson (DemR), Eva Abrahamsson (M) och Mikael 
Sternemar (L), Robert Yngve KD), Torbjörn Johansson (SD), Therése Mancini (S) och Mattias 
Larsson (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta. 
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Sida 50(59)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 32 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Upplysning 

Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr. 

 

Skickas till 

Plan- och byggenheten  
Sökande 
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KS § 33 Dnr 2022/001128 

Ansökan om planbesked för fastigheten Smögenön 35:1, 
Församlingshemmet, Smögen 

Sammanfattning 

Kyrkans församlingshem på Smögen behöver byggas om och till så att det kan användas både som 
samlingslokal och bostäder. Gällande detaljplanen tillåter endast samlingslokal och en ny detaljplan 
behövs för att bostäder också ska tillåtas. 
 
Det aktuella området ligger på Smögen, på Kyrkogatan, strax väster om kyrkan. 
Ansökan om planbesked inkom 2022-10-24. Sökanden är Sotenäs pastorat som också äger aktuell 
fastighet. Befintlig byggnad är uppförd i en våning samt suterrängplan. Hela byggnaden används 
som samlingslokal. Förslaget enligt ansökan är att tillskapa fyra mindre lägenheter på första 
våningsplanet samt bygga på ytterligare en våning. Parkeringsplatser finns på kommunens mark 
väster om fastigheten. Om ytterligare parkeringsplatser behövs eller om kommunens mark inte får 
användas för enskilt bruk, kan ytterligare parkeringsplatser anordnas på kyrkans fastighet, 
Smögenön 50:1. Fastigheten ingår i kommunalt verksamhetsområde och är anslutet till kommunens 
ledningar för vatten och spillvatten. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan med möjlighet att bygga ett par 
bostadslägenheter till kan vara lämpligt. Den påverkan som redovisade fyra små lägenheter kan 
medföra på trafiken och gatunätet bedöms som mycket liten men bör ändå utredas i samband med 
ny detaljplan. En större byggnad på platsen ska anpassas till omgivande bebyggelse och inte skada 
riksintresset för kulturmiljön. 
 
Utredningar som behöver tas fram i samband med planarbetet är: 

• Påverkan från trafik till och från planområdet samt parkeringslösningar. 
• VA-utredning inkluderande omhändertagande av dagvatten. 
• Påverkan från skyfall (100-årsregn) och redovisning av åtgärder om det behövs. 
• Geoteknisk utredning alternativt utlåtande från sakkunnig. 
• Anpassning till omgivande bebyggelse, samt säkerställa att riksintresset för 
• kulturmiljövården inte skadas. 

Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång. 

Beslutsunderlag 

Ansökan planbesked 
Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-11-03 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-17 § 255 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-12-01 § 151 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 52(59)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 33 

 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Mikael Sternemar (L), Mattias Larsson (S), Kerstin Nilsson (S), Helene 
Stranne (M), Dan Christiansson (M), Eva Abrahamsson (M), Dan Frödén (DemR) och Torbjörn 
Johansson (SD) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngve (KD), Mikael Sternemar (L), Mattias Larsson (S), 
Kerstin Nilsson (S), Helene Stranne (M), Dan Christiansson (M), Eva Abrahamsson (M), Dan 
Frödén (DemR) och Torbjörn Johansson (SD) förslag och finner att Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

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

 

Upplysning 

Kostnad för planbeskedet är 14 490 kr. 
 

Skickas till 

Plan- och byggenheten  
Sökande 
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Sida 53(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 34 Dnr 2022/001129 

Ansökan om planbesked för fastigheten Tången 2:34 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Tången 2:34 som idag inte 
följer gällande detaljplan vilket försvårar möjligheten att förändra eller utveckla fastigheten. Enligt 
ansökan bör hela området som omfattas av gällande detaljplanen ses över. Sökanden önskar att 
gällande detaljplan ska moderniseras likt de detaljplaner som tagits fram för Hunnebostrand och 
Smögen. Ett flertal fastigheter inom samma planområde har ett planstridigt utgångsläge utöver 
sökandes fastighet, därav föreslås att hela detaljplanen ses över. Det aktuella området ligger i 
Kungshamn, på Tången. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att gällande detaljplan från 1940 är inaktuell och att en ny 
detaljplan bör upprättas. Bedömningen är att det är olämpligt att upprätta en detaljplan endast för 
den aktuella fastigheten och att ett helhetsgrepp behöver tas för hela planområdet. 
Planuppdrag finns att göra en översyn av äldre detaljplaner för kommunens samhällen, däribland 
Kungshamn och Tången. Beslut finns, KS 2019 -02-13 §35, om prioritering av vilka detaljplaner 
som ska förnyas, Tången ligger på prioritering 3 av prioriteringar 1-4. En översyn av 
prioriteringsordningen sker regelbundet. 
 
I ett eventuellt planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: VA/dagvatten/skyfall, geo- och 
bergteknik, stigande havsnivåer och översvämning samt anpassning till befintlig bebyggelsemiljö. 
Andra utredningar, som i nuläget inte kan förutses, kan bli aktuellt under planprocessens gång. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-11-17 § 256 
Plankonsultens tjänsteutlåtande 2022-11-08 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-12-01 § 152 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M) föreslår som tilläggsförslag att Kommunstyrelsen ger Byggnadsnämnden i 
uppdrag att se över prioriteringsordningen för detaljplaner på sammanträdet i april. 
Britt Lindgren (C), Mikael Sternemar (L) och Robert Yngve (KD)  föreslår bifall till 
tilläggsförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Byggnadsnämndens förslag och Eva Abrahamssons (M) 
tilläggsförslag och finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 
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Sida 54(59)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 34 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
• att ge ett negativt planbesked 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Kommunstyrelsen ger Byggnadsnämnden i uppdrag att se över prioriteringsordningen för 
detaljplaner på Kommunstyrelsens sammanträde i april. 
 

Upplysning 

Kostnad för planbeskedet är 9 660 kr. 
 
 

Skickas till 

Sökande 
Plan- och byggenheten  
Planarkitekt 
Byggnadsnämnden 
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KS § 35 Dnr 2023/000045 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan, 
Sotenäs, Munkedal och Lysekil 

Sammanfattning 

Vid samverkansrådets möte 2022-10-18 diskuterades förslag till ändringar i texten av 
styrdokumentet Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan, Sotenäs, 
Munkedal, Lysekil. Detta huvudsakligen med anledning av den genomlysning av IT-verksamheten 
som gjorts av en extern konsult (Atea). Mot bakgrund av genomlysningen, men också behovet av 
vissa förtydliganden, har SML-styrgrupp fört en dialog om förslag till förändringar i det gemensamt 
antagna dokumentet om samordning och styrning.  
 
Lysekils kommun fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt dokument som ska fastställas av 
respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan, daterat 2023-01-11 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-01-11 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till det reviderade dokumentet 
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Sida 56(59)
 

 
 
 
 
 

KS § 36 Dnr 2023/000046 

Revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion 

Sammanfattning 

SML-styrgrupp har enats om att revidera nuvarande samverkansavtal för den gemensamma IT-
funktionen, och därmed också uppdraget för funktionen.  
Beslut fattas i respektive kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

SML-styrgrupp har fört en dialog om utveckling av IT-verksamheten och pekar på behov av att 
revidera nuvarande samverkansavtal för den gemensamma IT-funktionen, och därmed också 
uppdraget för funktionen. 
Beslut fattas i respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion 2023-01-11 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-01-11 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom det reviderade samverkansavtalet avseende 
gemensam IT-funktion. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 37 Dnr 2023/000064 

Information från kommundirektören 

Sammanfattning 

Information lämnas om följande punkter; 
 

• Nytt från omvärlden 
• Aktuella frågor Sotenäs kommun 

o Strömavbrottet 
o Munkedals utträde ur Miljönämnden i Mellersta i Bohuslän 
o Kommunstyrelseförvaltningens utreda avtalssamverkan administrativa delar 
o Sotenäs Rehabcenter AB:s ekonomiska utmaningar 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 38 Dnr 2019/001554 

Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att säga upp ramavtal jämte tilläggsavtal med 
Folkethusföreningen i Hunnebostrand till upphörande per den 31 december 2020. 
Kommunstyrelsen har därefter beslutat om förlängning av uppsägningstiden i omgångar eftersom 
kommunen och föreningen inte har kunnat nå någon ny överenskommelse som ersätter ramavtalets 
bärande principer och konstruktion.  
 
Den senaste förlängningen av uppsägningstiden skedde genom kommunstyrelsens beslut 2022-09-
14, KS § 127. Kommunstyrelsen beslutade då om en förlängning t o m den 31 december 2022 samt 
uppdrog till kommundirektören att reglera förhållandet mellan kommunen och föreningen enligt 
gällande avtal och regelverk.  
 
I dialog med utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommundirektören 
tagit fram ett nytt förslag till avtalskonstruktion som ersätter tidigare ramavtal med tilläggsavtal. 
Upplägget innebär ett separat lokalhyresavtal och en separat överenskommelse om villkorat 
verksamhetsbidrag. Föreslagen avtalstid för båda avtalen är innevarande mandatperiod, det vill säga 
fyra år. Föreningen har godkänt förslaget.  
 
Ansvaret för avtalsuppföljningen av lokalhyresavtalet ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ansvaret för avtalsuppföljningen av överenskommelsen om villkorat verksamhetsbidrag ligger på 
utbildningsförvaltningen. Avtalsuppföljningen bör innefatta en översyn om framtida 
huvudmannaskap för kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomiska konsekvenser  
Överenskommelsen innebär att föreningen erhåller ett årligt villkorat verksamhetsbidrag om  
600 000 kr. Lokalhyresavtalet innebär att en årlig hyresintäkt till kommunen på 250 000 kr (totalyta 
1 032 kvm). 

Beslutsunderlag 

Förslag till Lokalhyresavtal med Folkethusföreningen Hav och Land  
Förslag till Överenskommelse med Folkethusföreningen Hav och Land. 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2023-01-12 
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Forts. KS § 38 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att det ska framgå i 
beslutet att finansieringen sker ur finansförvaltningen. 
Jan-Olof Larsson (S), Mikael Andersson (DemR), Therese Mancini (S), Dan Frödén (DemR), 
Kerstin Nilsson (S), Helene Stranne (M) och Torbjörn Johansson (SD) yrkar bifall till Mikael 
Sternemars (L) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till Lokalhyresavtal och Överenskommelse med 
Folkethusföreningen Hav och Land daterade 2022-12-28 där överenskommelsen innebär att 
föreningen erhåller ett årligt villkorat verksamhetsbidrag om 600 000 kr. Lokalhyresavtalet innebär 
att en årlig hyresintäkt till kommunen på 250 000 kr. 
 
Medel finns inom finansförvaltningen, vilka omfördelas till Utbildningsnämnden med 600 tkr, 
ramhöjande för verksamhetsbidrag. Till kommunstyrelsen omfördelas från finansverksamheten 188 
tkr, ramhöjande för hyrestäckning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Utbildningsnämnden att göra en översyn om framtida 
huvudmannaskap för kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand från och med 2027. 
 
 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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