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KS § 37 Dnr 2021/000001 

Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 2021 

Sammanfattning 

Utfallet för investeringsredovisning 2021 redovisas. Utifrån utfallet förslår förvaltningen en 
resultatöverföring av kvarvarande budget. Kommunfullmäktige fastställer överföring av 
investeringsanslag till kommande verksamhetsår. 

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag 

Investeringsbudgeten uppgick för 2021, inklusive resultatöverföring från 2020, till 64,1 mnkr.  
Årets bruttoinvesteringar ligger kvar på samma nivå som tidigare år och landar på 36,1 mnkr (föreg. 
år 34,8 mnkr) och inkomster på 5,1 mnkr (föreg. år 12,9 mnkr).   
 
Enskilt största investeringarna under 2021 avsåg gång och cykelvägen norr om Bovallstrand, vilken 
uppgick till 4,0 mnkr. Flytt av förskola till Smögenskolan uppgick till 3,7 mnkr samt inköp av 
fastigheten Hovenäs 1:337 för 2,6 mnkr. Investeringarna i skolfastigheter uppgick till sammanlagt 
12,2 mnkr. Omfattande arbete med projektering av kommande investeringar i det särskilda boendet 
Hunnebohemmet pågår.  
 
I förslaget framgår redovisning av investeringar för 2021. I förslaget ingår omfördelning av ett antal 
investeringsprojekt, vilka framgår av sammanställningen. Omfördelningen föreslås i första hand 
inom respektive verksamhetsområde/nämnd. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-19 att industriområdet för Hogenäs hamn ska 
grovplaneras inom ramen för beslutad investeringsbudget och att medel för Bratteby industriområde 
ska avsättas för grovplanering 2023. I förvaltningens förslag till resultatöverföring ingår 
omfördelning av sammanlagt 4,6 mnkr för grovplanering av Bratteby parallellt med Hogenäs hamn 
redan under 2022. I förslaget framgår hur utökad finansieringen av projekt industriområde har 
möjliggjorts. Konsekvensen av finansieringen kan bli att förvaltningen återkommer med förslag till 
omfördelning av medel med kort varsel. 
 
Beslutat investeringsanslag för budget 2022 för industriområden uppgår till 4,6 mnkr och därefter 
5,0 mnkr åren 2023-2025. Upphandling av projektering pågår varefter säkrare kalkyler kommer att 
kunna presenteras.  
 
En förändring vad gäller redovisning av detaljplaner har genomförts vilket innebär att 
investeringsanslaget utgår.  
 
Efter ovanstående förslag till omfördelning föreslås resultatöverföring för samtliga nämnder med 
37,5 mnkr. Anslaget är högre än för tidigare år vilket beror på att investeringar under 2021 ej 
kunnat genomföras på grund av effekter kopplade till pandemin samt upphandlingsproblematik 
samt ändrade redovisningsprinciper gällande detaljplaner.  
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Forts. KS § 37  

Försäljning och markinköp  

Årets försäljningar 2021 möter tidigare års upparbetade budget för försäljningar. För år 2022 och 
framåt kommer budget för försäljningar endast finnas i driftredovisningen där även årets 
försäljningsintäkter kommer redovisas.  
 
År 2022 finns ingen budget för markinköp och heller inget förslag att resultatöverföra budget hit. 

Beslutsunderlag 

Utfall investeringsredovisning 2021 samt resultatöverföring (2022-02-07) 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 33 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överföring av investeringsanslag med 37,5 mnkr till 
2022, enligt bilaga daterad 2022-02-07. I övrigt godkänna investeringsredovisningen.      
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 33   Dnr 2021/000001 

Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 2021 

Sammanfattning 

Utfallet för investeringsredovisning 2021 redovisas. Utifrån utfallet förslår förvaltningen en 
resultatöverföring av kvarvarande budget. Kommunfullmäktige fastställer överföring av 
investeringsanslag till kommande verksamhetsår. 

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag 

Investeringsbudgeten uppgick för 2021, inklusive resultatöverföring från 2020, till 64,1 mnkr.  
Årets bruttoinvesteringar ligger kvar på samma nivå som tidigare år och landar på 36,1 mnkr (föreg. 
år 34,8 mnkr) och inkomster på 5,1 mnkr (föreg. år 12,9 mnkr).   
 
Enskilt största investeringarna under 2021 avsåg gång och cykelvägen norr om Bovallstrand, vilken 
uppgick till 4,0 mnkr. Flytt av förskola till Smögenskolan uppgick till 3,7 mnkr samt inköp av 
fastigheten Hovenäs 1:337 för 2,6 mnkr. Investeringarna i skolfastigheter uppgick till sammanlagt 
12,2 mnkr. Omfattande arbete med projektering av kommande investeringar i det särskilda boendet 
Hunnebohemmet pågår.  
 
I förslaget framgår redovisning av investeringar för 2021. I förslaget ingår omfördelning av ett antal 
investeringsprojekt, vilka framgår av sammanställningen. Omfördelningen föreslås i första hand 
inom respektive verksamhetsområde/nämnd. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-19 att industriområdet för Hogenäs hamn ska 
grovplaneras inom ramen för beslutad investeringsbudget och att medel för Bratteby industriområde 
ska avsättas för grovplanering 2023. I förvaltningens förslag till resultatöverföring ingår 
omfördelning av sammanlagt 4,6 mnkr för grovplanering av Bratteby parallellt med Hogenäs hamn 
redan under 2022. I förslaget framgår hur utökad finansieringen av projekt industriområde har 
möjliggjorts. Konsekvensen av finansieringen kan bli att förvaltningen återkommer med förslag till 
omfördelning av medel med kort varsel. 
 
Beslutat investeringsanslag för budget 2022 för industriområden uppgår till 4,6 mnkr och därefter 
5,0 mnkr åren 2023-2025. Upphandling av projektering pågår varefter säkrare kalkyler kommer att 
kunna presenteras.  
 
En förändring vad gäller redovisning av detaljplaner har genomförts vilket innebär att 
investeringsanslaget utgår.  
 
Efter ovanstående förslag till omfördelning föreslås resultatöverföring för samtliga nämnder med 
37,5 mnkr. Anslaget är högre än för tidigare år vilket beror på att investeringar under 2021 ej 
kunnat genomföras på grund av effekter kopplade till pandemin samt upphandlingsproblematik 
samt ändrade redovisningsprinciper gällande detaljplaner.  
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Forts. KSAU § 33  

Försäljning och markinköp  

Årets försäljningar 2021 möter tidigare års upparbetade budget för försäljningar. För år 2022 och 
framåt kommer budget för försäljningar endast finnas i driftredovisningen där även årets 
försäljningsintäkter kommer redovisas.  
 
År 2022 finns ingen budget för markinköp och heller inget förslag att resultatöverföra budget hit. 

Beslutsunderlag 

Utfall investeringsredovisning 2021 samt resultatöverföring (2022-02-07) 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överföring av investeringsanslag med 37,5 mnkr till 
2022. I övrigt godkänna investeringsredovisningen.      
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-10 KA 2021/000001 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 2021 
Utfallet för investeringsredovisning 2021 redovisas i bifogad bilaga. Utifrån utfallet 
förslår förvaltningen en resultatöverföring av kvarvarande budget. Kommunfullmäktige 
fastställer överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår. 

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag 
Investeringsbudgeten uppgick för 2021, inklusive resultatöverföring från 2020, till 64,1 
mnkr.  
Årets bruttoinvesteringar ligger kvar på samma nivå som tidigare år och landar på 36,1 
mnkr (föreg. år 34,8 mnkr) och inkomster på 5,1 mnkr (föreg. år 12,9 mnkr).   
 
Enskilt största investeringarna under 2021 avsåg gång och cykelvägen norr om 
Bovallstrand, vilken uppgick till 4,0 mnkr. Flytt av förskola till Smögenskolan uppgick 
till 3,7 mnkr samt inköp av fastigheten Hovenäs 1:337 för 2,6 mnkr. Investeringarna i 
skolfastigheter uppgick till sammanlagt 12,2 mnkr. Omfattande arbete med projektering 
av kommande investeringar i det särskilda boendet Hunnebohemmet pågår.  
 
I bifogat förslag framgår redovisning av investeringar för 2021. I förslaget ingår 
omfördelning av ett antal investeringsprojekt, vilka framgår av sammanställningen. 
Omfördelningen föreslås i första hand inom respektive verksamhetsområde/nämnd. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-01-19 att industriområdet för Hogenäs 
hamn ska grovplaneras inom ramen för beslutad investeringsbudget och att medel för 
Bratteby industriområde ska avsättas för grovplanering 2023. I förvaltningens förslag 
till resultatöverföring ingår omfördelning av sammanlagt 4,6 mnkr för grovplanering av 
Bratteby parallellt med Hogenäs hamn redan under 2022. I bifogat förslag framgår hur 
utökad finansieringen av projekt industriområde har möjliggjorts. Konsekvensen av 
finansieringen kan bli att förvaltningen återkommer med förslag till omfördelning av 
medel med kort varsel. 
 
Beslutat investeringsanslag för budget 2022 för industriområden uppgår till 4,6 mnkr 
och därefter 5,0 mnkr åren 2023-2025. Upphandling av projektering pågår varefter 
säkrare kalkyler kommer att kunna presenteras.  
 
En förändring vad gäller redovisning av detaljplaner har genomförts vilket innebär att 
investeringsanslaget utgår.  
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Efter ovanstående förslag till omfördelning föreslås resultatöverföring för samtliga 
nämnder med 37,5 mnkr. Anslaget är högre än för tidigare år vilket beror på att 
investeringar under 2021 ej kunnat genomföras på grund av effekter kopplade till 
pandemin samt upphandlingsproblematik samt ändrade redovisningsprinciper gällande 
detaljplaner.  

Försäljning och markinköp  
Årets försäljningar 2021 möter tidigare års upparbetade budget för försäljningar. För år 
2022 och framåt kommer budget för försäljningar endast finnas i driftredovisningen där 
även årets försäljningsintäkter kommer redovisas.  
 
År 2022 finns ingen budget för markinköp och heller inget förslag att resultatöverföra 
budget hit. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna;  
Överföring av investeringsanslag med 37,5 mnkr till 2022 
I övrigt godkänna investeringsredovisningen      

Beslutsunderlag 
Utfall investeringsredovisning 2021 samt resultatöverföring (2022-02-07) 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Räddningschef 
Ekonomichef 

  
Maria Strömberg 
Ekonomichef 
 
Eveline Karlsson 

Håkan Sundberg  
TF. Kommundirektör 

Samhällsbyggnadschef  
 



KA 2021/1   2022-02-07

Belopp i tkr Budget 2021 

ink RÖ

Netto utgift Möjlig 

omfördelning

RÖ 2022 Kommentar Budget 2022 

ink RÖ

Beslutad 

budget 2022

Hela kommunen 64 128 -30 942 37 504 37 451 112 251 74 800

KS allmän vht 6 426 -1 662 4 764,4 4 716,4 11 566,4 6 850,0

KS ofördelat 161,0 161,0 161,0 161,0

Beslutsstödsystem hypergene 371,0 -39,7 331,3 331,3 Projekt fortlöper, införande av modul  under 2022 331,3

Inventarier kommunkontor 185,1 -185,1

E-arkiv 48,0 48,0

Personalsystem 350,0 350,0

Ekonomisystem 2 000,0 -604,9 1 395,1 1 395,1 Projket fortlöper, införande av ekonomisystem under 2022 1 395,1

Digitalisering 650,0 650,0 650,0 Projekt fortlöper pga försenade levernaser m.a.a. covid-19 850,0 200,0

Räddningstjänst fordon 450,0 -100,0 350,0 350,0 Projekt fortlöper, Pga covid-19-restriktioner, och förseningar vid upphandling 5 550,0 5 200,0

Räddningstjänst övrig/utrustning 729,0 Projekt fortlöper, Pga covid-19-restriktioner, och förseningar vid upphandling 1 829,0 1 100,0

Räddningstjänst inventarier 380,0 -374,0 6,0 Budget överförs till "Räddningstjänst övrig/utrustning"

Räddningstjänst maskiner 1 081,0 -358,0 723,0 Budget överförs till "Räddningstjänst övrig/utrustning"

Brandskyddsåtgärder/värmekameror 1 100,0 1 100,0 1 100,0 Projekt fortlöper, Pga covid-19-restriktioner, och förseningar vid upphandling 1 100,0

KS teknisk verksamhet 56 567,0 -28 511,0 32 374,0 32 374,0 96 544,0 64 170,0

Gata, park och bad 20 785,0 -12 533,3 8 251,7 11 858,3 29 078,3 17 220,0

Asfaltering beläggning gator 6 010,0 -2 502,0 3 508,0 3 608,0 Projekt fortlöper, ny upphandling pågår 5 598,0 1 990,0

Torgen i Bovall och Väjern 402,0 402,0 402,0 Projekt fortlöper, projektering pågår 1 402,0 1 000,0

Gatuarbeten efter VA-sanering 100,0 100,0 Budget överförs till "Asfaltering beläggning gator" , projekt avslutas

Ställplatser enl. näringslivsstrategin 563,0 -232,8 330,2 330,2 Projekt fortlöper, ny plats 2022 400,2 70,0

Förbättring/underhåll parker 877,0 -223,0 654,0 654,0 Projekt fortlöper, nya fontäner beställda. 664,0 10,0

Offentlig renhållning 494,0 -156,8 337,2 337,2 Projekt fortlöper, nya kärl beställda. 537,2 200,0

Nyanläggning park Ulebergshamn 150,0 -0,8 149,2 149,2 Projekt fortlöper, genomförs 2022 149,2

Fallskydd 406,0 -110,6 295,4 295,4 Projekt fortlöper, staket till Bovallstrand beställt. 295,4

Fordon tekniska 1 212,0 -1 175,0 37,0 Budget överförs till "Utbyte gatubelysning" 1 000,0 1 000,0

Utbyte gatubelysning 739,0 -764,4 -25,4 11,6 Projekt fortlöper, byta flera armaturer för att kunna minska drift kostander 1 211,6 1 200,0

Enkelt avhjälpa hinder (gata) 132,0 -41,4 90,6 90,0 Projekt fortlöper med hjärtstartare 90,0

Åtgärder murar 2 103,0 -2 116,6 -13,6 0,0 Projekt fortlöper, ytterligare arbete med stödmurar, när Svinemynde är färdigställt. 500,0 500,0

Förbättring/underhåll badplatser 304,0 -265,7 38,3 24,7 Budget överförs till "åtgärder murar" 24,7

Förbättring/underhåll lekplatser

1 364,0 0,0 1 364,0 364,0
Projekt fortlöper, upphandling och projektledning. Budget överförs till "industriområden" 

864,0 500,0

Belysning motionsspår Kungshamn 573,0 0,0 573,0 573,0 Projekt fortlöper, ny verksamhet inom tekniska 573,0

Laddstolpar 987,0 -574,6 412,4 412,4 Projekt fortlöper, utökning av laddstolpar 412,4

Gång - och cykelvägar 4 019,0 -4 019,0 3 000,0 3 000,0

Sandöslingan 350,0 -350,0

Parkering vid tennishallen Smögen 150,0 150,0

Brygga Väjern 3 000,0 3 000,0

Industriområden genomförande 4 606,6 Alternativ finansering av planerat underhåll 9 206,6 4 600,0

Lotsboden Smögen Budget 2023

Strandpromenaden från Sandbogen norrut, belysning Budget 2023

Hällebo Budget 2025



KA 2021/1   2022-02-07

Belopp i tkr Budget 2021 

ink RÖ

Netto utgift Möjlig 

omfördelning

RÖ 2022 Kommentar Budget 2022 

ink RÖ

Beslutad 

budget 2022

Hamnar 7 207,0 -1 949,4 5 257,6 3 559,6 13 059,6 9 500,0

Geoteknik gamla Hunnebo

698,0 698,0
Budget överförs till "industriområden" , projekt fortsätter som "skredrisk Hunnebostrand".

Förbättring småbåtshamn/bryggor 3 852,0 -1 660,9 2 191,1 1 691,1 Projekt fortlöper under 2022, budget överförs till "industriområden" 2 691,1 1 000,0

Återgärder betong/stenkajer 2 657,0 -288,5 2 368,5 1 868,5 Projekt fortlöper under 2023 budget överförs till "industriområden" 4 368,5 2 500,0

Skredrisk Hunnebostrand 6 000,0 6 000,0

Sprängning Fiskauktionen Smögen Budget 2023

Fastighet 33 126,0 -15 368,8 17 757,2 15 948,6 53 198,6 37 250,0

Digitalisering - verksamhetssystem 100,0 100,0

Externhyresfinans investeringar 350,0 -199,5 150,5 Budget överförs till "industriområden och digitalisering verksamhetssystem"

Fiberanslutningar fastigheter 174,0 -9,2 164,8 Budget överförs till "industriområden"

Lekplatser på skolor/förskolor 797,0 -527,5 269,5 269,5 Projekt fortlöper, projekt Bovallstrand beräknas startas 2022. 269,5

Hunnebohemmet 11 542,0 11 542,0 11 542,0 Projekt fortlöper, avlutas sannolik med överskott 2022, detaljerad kostnadsanalys under 

tertial 1
36 542,0 25 000,0

Hygienvårdsanläggning Kleven 955,0 -893,1 61,9 61,9 Projekt fortlöper, inväntar efterbesiktning 61,9

Tillbyggn. Brandstationen Malmön 394,0 -72,0 322,0 122,0 Projekt fortlöper, inväntar efterbesiktning. Budget överförs till "industriområden" 122,0

Utbyggnad skalskydd 1 404,0 -962,7 441,3 Budget överförs till "industriområden" , inget behov av ny budget förrän budget 2023

Storköksutrustning 505,0 -275,3 229,7 229,7 Projekt fortlöper, ingen ny budget 229,7

Flytt av förskola till Smögenskolan 3 765,0 -3 716,5 48,5 48,5 Projekt fortlöper, inväntar efterbesiktning 48,5

Hotelllås Kvarnberget

952,0 952,0 Projektet avslutas och genomförs med statlig finansiering.  Budget överförs till 

"industriområden"

Åtgärder Myndighetstillsyn Lagkrav 1 800,0 -1 008,8 791,2 791,2 Projektfortlöper, avser oförutsägbara utgifter ex. brandskydd 791,2

Åtgärd Plan Energieffektivisering
1 774,0 -815,5 958,5 958,5 Projekt fortlöper, kommande fakturor under 2022 1 308,5 350,0

Skolfastigheter 5 000,0 5 000,0

Planerat Underhåll 8 714,0 -6 888,7 1 825,3 1 825,3 Projekt fortlöper, försenade leveranser 2021 8 725,3 6 900,0

Övrigt 1 415,0 -307,5 1 107,5 1 007,5 1 207,5 200,0

Inventarier måltidsenheten 865,0 -182,0 683,0 583,0 Projekt fortlöper, bland annat verksamhetsutveckling, värmevagnar. Budget överförs till 

"industriområden"

783,0 200,0

Inventarier lokalvård 550,0 -125,5 424,5 425 Projekt fortlöper, fakturor kommer 2022. Maskinpark byts ut. 424,5

Markförvaltning -2 472,0

Strategiska dokument, ÖP 1 265,0 Kommer avslutas, budget finns i drift 2022

Detaljplaner 3 613,0 Kommer avslutas, budget finns i drift 2022

Springethamnen -52,0 Kommer avslutas, budget finns i drift 2022

Ögården 1:9 Etapp 3 -1 686,0 Kommer avslutas, budget finns i drift 2022

Hällebo, etapp 2 -1 096,0 Kommer avslutas, budget finns i drift 2022

Skomakarudden -155,0 Kommer avslutas, budget finns i drift 2022

Detaljplan gamla Smögen -2 751,0 Kommer avslutas, budget finns i drift 2022

Detaljplan gamla Hunnebo -1 356,0 Kommer avslutas, budget finns i drift 2022

ÄDP Smögens hamn -254,0 Kommer avslutas, budget finns i drift 2022

Försäljningar -3 494,0 4 384,0

Fastighetsförsäljning (byggnader) -3 494,0 Kommer avslutas

Försäljning markreserv/reglering

Kommer avslutas  - Bruttoförsäljningar 2021 som avser kommar avsluta försäljningsskuld 

inom markförvaltningen

Fastighetsinköp

Fastighetsköp (mark & byggnad) -2 736,0



KA 2021/1   2022-02-07

Belopp i tkr Budget 2021 

ink RÖ

Netto utgift Möjlig 

omfördelning

RÖ 2022 Kommentar Budget 2022 

ink RÖ

Beslutad 

budget 2022

Utbildningsnämnden 1 135,0 -769,1 365,9 360,3 1 540,3 1 180,0

Inköp konst i offentlig miljö 400,0 -39,7 360,3 360,3 Utsmyckning av smögenparken förtlöper 2022. 740,3 380,0

Utrustning digitalisering UN 92,0 -92,3 -0,3 200,0 200,0

Nya möbler lärosalar (inventarier) 637,0 -637,1 -0,1 500,0 500,0

Byte inventarier idrottshallar 6,0 0,0 6,0 100,0 100,0

Konstgräs Kungshamnsvallem Budget 2023

Omsorgsnämnden 2 600,0 2 600,0

Inventerier 500,0 500,0

Trygghetsskapande lösningar 1 500,0 1 500,0

Moduler Hypergene 600,0 600,0

Inventarier Hunnebohemmet Budget 2023
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KS § 39 Dnr 2021/000001 

Justering budgetramar 2022 mellan Utbildningsnämnden – 
Finansförvaltningen för skolavtal 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-15 att ge kommundirektören i uppdrag att i samråd med 
utbildningsförvaltningen omförhandla skolavtalet med Sotenäs RehabCenter AB gällande 
nyttjandegraden av badanläggningen.  
 
Nytt avtal är upprättat 2021-12-16 Dnr 2020/337 och gäller från och med år 2022.  
 
Utifrån det nya avtalet för simundervisning återförs budgetanslag för Utbildningsnämnden med 
146,0 tkr och uppgår till 306 tkr. Driftbidraget till Sotenäs RehabCenter AB (Tumlaren) justeras 
med motsvarande summa och uppgår till 2 864 tkr.  

Ekonomi  

Omföring av budgetmedel år 2022 mellan Utbildningsnämndens skolavtal och finansförvaltningens 
driftbidrag till Sotenäs RehabCenter AB (Tumlaren).  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-01-30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 30 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att justera budgetanslaget år 2022 för Utbildningsnämnden med 146,0 
tkr för nytt skolavtal och uppgår till totalt 306 tkr. Driftbidraget till Sotenäs RehabCenter AB 
justeras med motsvarande summa och uppgår till 2 864 tkr.  
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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Justering budgetramar 2022 mellan Utbildningsnämnden – 
Finansförvaltningen för skolavtal 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-15 att ge kommundirektören i uppdrag att i samråd med 
utbildningsförvaltningen omförhandla skolavtalet med Sotenäs RehabCenter AB gällande 
nyttjandegraden av badanläggningen.  
 
Nytt avtal är upprättat 2021-12-16 Dnr 2020/337 och gäller från och med år 2022.  
 
Utifrån det nya avtalet för simundervisning återförs budgetanslag för Utbildningsnämnden med 
146,0 tkr och uppgår till 306 tkr. Driftbidraget till Sotenäs RehabCenter AB (Tumlaren) justeras 
med motsvarande summa och uppgår till 2 864 tkr.  

Ekonomi  

Omföring av budgetmedel år 2022 mellan Utbildningsnämndens skolavtal och finansförvaltningens 
driftbidrag till Sotenäs RehabCenter AB (Tumlaren).  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-01-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att justera budgetanslaget år 2022 för Utbildningsnämnden med 146,0 
tkr för nytt skolavtal och uppgår till totalt 306 tkr. Driftbidraget till Sotenäs RehabCenter AB 
justeras med motsvarande summa och uppgår till 2 864 tkr.  
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-01-30 KS 2021/00001 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 
 

Justering budgetramar 2022 mellan Utbildningsnämnd - 
Finansförvaltningen för skolavtal 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-15 att ge kommundirektören i uppdrag att i 
samråd med utbildningsförvaltningen omförhandla skolavtalet med Sotenäs 
RehabCenter AB gällande nyttjandegraden av badanläggningen.  
 
Nytt avtal är upprättat 2021-12-16 DNR 2020/337 och gäller från och med år 2022.  
Utifrån det nya avtalet för simundervisning återförs budgetanslag för 
Utbildningsnämnden med 146,0 tkr och uppgår till 306 tkr. Driftbidraget till Sotenäs 
RehabCenter AB (Tumlaren) justeras med motsvarande summa och uppgår till 2 864 
tkr. 

Ekonomi  

Omföring av budgetmedel år 2022 mellan Utbildningsnämndens skolavtal och 
finansförvaltningens driftbidrag till Sotenäs RehabCenter AB (Tumlaren).  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justera budgetanslaget år 2022 för 
Utbildningsnämnden med 146,0 tkr för nytt skolavtal och uppgår till totalt 306 tkr. 
Driftbidraget till Sotenäs RehabCenter AB justeras med motsvarande summa och 
uppgår till 2 864 tkr. 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Sotenäs RehabCenter AB 
Utbildningsförvaltning 

  
Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
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KS § 42 Dnr 2021/000001 

Budget 2022 – omfördelning av driftbudget för anpassning till Lagen 
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)  

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade 2018 om Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Den nya lagen tillämpas från och med räkenskapsåret 2019.  
Sotenäs kommun har sedan LKBRs införande anpassats redovisningen till lagens krav och RKRs 
rekommendationer.  
 
Nästa steg i anpassning till Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) är att löpande 
kostnadsföra delar av det arbete som Sotenäs i vissa fall benämnt som ”projektering” och som 
budgeterats och redovisats som investering.  
 
Investeringsprojekt har över tid innefattat en rad olika steg i en arbetsprocess. Alla delar i dessa 
processer är inte lägre att betrakta som investering enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 
Vissa delar i processen ska kostnadsföras det år de uppkommer. Framtagning av ett förslag till 
Riktlinje för investeringar pågår för att förtydliga dessa rekommendationer i investeringsprocessen. 
 
Av denna anledning behöver budgetanslag finnas både i drift och investering i olika perioder 
beroende på hur processen framskrider. Behovet av budget är kopplat till vilka beslut som fattas av 
nämnd/styrelse/fullmäktige.  
 
Förvaltningen har identifierat följande investeringsprojekt där hela eller delar av 
investeringsanslaget avser driftkostnader enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 
 
För respektive investeringsprojekt har följande uppskattning gjorts av vad som avser driftkostnader 
2022 i arbetsprocessen och som inte avsatts i driftbudget utan i investeringsbudget. Summan 
uppskattas till 1 550 tkr under 2022. Då denna anpassning till redovisningsregelverket inte fanns 
med i budgetprocessen för budget 2022 föreslås en tillfällig omfördelning av budget från 
finansförvaltning 2022, för att därefter arbetas in i budget 2023 via budgetprocessen under våren 
2022. 

Beskrivning av ärendet 

Riksdagen beslutade 2018 om Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Den nya lagen tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Med anledning av LKBR gjorde Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) en översyn av samtliga rekommendationer och publicerade nya, 
som också gäller från 2019. Rekommendationerna innehåller bland annat förtydliganden av vad 
som klassas som anläggningstillgång. Förändringen påverkar redovisningen som i sin tur påverkar 
budgetprocessen så att gränsdragningen mellan driftkostnad och investering förändras, jämfört med 
före LKBRs införande.  
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Sotenäs kommun har sedan LKBRs införande anpassats redovisningen till lagens krav och RKRs 
rekommendationer. Som exempel har anläggningsbidrag från och med år 2020 redovisats som en 
kostnad, poster i kommunens anläggningsregister som inte längre klassas som tillgång har  
utrangerats under 2021 och från och med 2021 har även alla kostnader för detaljplaner och 
översiktsplaner kostnadsförts. 
 
Nästa steg i anpassning till LKBR är att löpande kostnadsföra delar av det arbete som Sotenäs i 
vissa fall benämnt som ”projektering” och som budgeterats och redovisats som investering. 
Investeringsprojekt har över tid innefattat en rad olika steg i en arbetsprocess att t ex bygga en ny 
byggnad eller stabilisera en kaj. Alla delar i dessa processer är inte lägre att betrakta som 
investering enligt LKBR och RKRs rekommendationer. Vissa delar i processen ska kostnadsföras 
det år de uppkommer.  
 
Arbetsprocessen kan i grova drag beskrivas så här:  
Behovsanalys  Planeringsfas 
Förstudie   Planeringsfas 
Projektering av beslutad anläggning Genomförandefas 
Upphandling   Planeringsfas 
Genomförande  Genomförandefas 
Aktivering   Efterarbete 
Slutredovisning  Efterarbete   
 
Av dessa steg, som kommer definiera tydligare i ett kommande förslag till Riktlinje för 
investeringar, ska 1. Behovsanalys, 2. Förstudie och 4. Upphandling, kostnadsföras det år de 
uppkommer eftersom de avser planering. 3. Projektering är en investering om det avser att 
projektera en byggnad eller anläggning som är beslutad till sin slutliga utformning (i motsats till att 
rita på flera olika alternativa byggnader eller anläggningar som ingår i förstudien).    
 
Av denna anledning behöver budgetanslag finnas både i drift och investering i olika perioder 
beroende på hur processen framskrider. Behovet av budget är kopplat till vilka beslut som fattas av 
nämnd/styrelse/fullmäktige. För att kunna följa upp de ekonomiska utfallen genom processen 
behöver driftprojekt och investeringsprojekt skapas.  
 
Förvaltningen har identifierat följande investeringsprojekt där hela eller delar av 
investeringsanslaget avser kostnader enligt LKBR och RKRs rekommendationer: 
 
För respektive projekt har följande uppskattning gjorts av vad som avser driftkostnader 2022:  
0100 Industriområden   200 tkr 
0018 Skredrisk Hunnebostrand   100 tkr 
0024 Brygga Väjern   100 tkr 
0029 Åtgärder betong/stenkajer  500 tkr 
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0301 Skolfastigheter   150 tkr 
0331 Åtgärder enl.plan energieffektivisering   50 tkr 
0399 Planerat underhåll   200 tkr 
0403 Torg Bovallstrand och Väjern    50 tkr 
0481 Åtgärder murar     50 tkr 
0471 Gång -och cykelvägar  150 tkr 
Summa under 2022                     1 550 tkr 
 
Då denna anpassning till redovisningsregelverket inte fanns med i budgetprocessen för budget 2022 
föreslås en tillfällig omfördelning av budget från finansförvaltning 2022, för att därefter arbetas in i 
budget 2023 via budgetprocessen under våren 2022. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Finansiering kommer från och med år 2022 ske via driftredovisningen istället för, som tidigare år, 
via investeringsredovisningen. Kostnaderna kommer därmed påverka årets resultat innevarande år, 
istället för genom avskrivningar fördelat på ett antal år. Omfördelning av 1 550 tkr från 
finansförvaltningen till kommunstyrelsen föreslås endast för år 2022. Omfördelning av budget 
kommer inte få några effekter på årets budgeterade resultat för Sotenäs kommun. Konsekvensen 
kommer innebära att kommunstyrelsen får möjlighet att möta den kostnadsökning som kommer 
belasta styrelsen i och med anpassning till redovisningsprinciperna, utan att det innebär ett överdrag 
mot befintlig budget. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 34 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att omföra budget om 1 550 tkr från finansförvaltningen till 
Kommunstyrelsen budgetår 2022, för att därefter arbetas in i budget 2023 via budgetprocessen 
under våren 2022. 
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 34   Dnr 2021/000001 

Budget 2022 – omfördelning av driftbudget för anpassning till Lagen 
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)  

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade 2018 om Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Den nya lagen tillämpas från och med räkenskapsåret 2019.  
Sotenäs kommun har sedan LKBRs införande anpassats redovisningen till lagens krav och RKRs 
rekommendationer.  
 
Nästa steg i anpassning till Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) är att löpande 
kostnadsföra delar av det arbete som Sotenäs i vissa fall benämnt som ”projektering” och som 
budgeterats och redovisats som investering.  
 
Investeringsprojekt har över tid innefattat en rad olika steg i en arbetsprocess. Alla delar i dessa 
processer är inte lägre att betrakta som investering enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 
Vissa delar i processen ska kostnadsföras det år de uppkommer. Framtagning av ett förslag till 
Riktlinje för investeringar pågår för att förtydliga dessa rekommendationer i investeringsprocessen. 
 
Av denna anledning behöver budgetanslag finnas både i drift och investering i olika perioder 
beroende på hur processen framskrider. Behovet av budget är kopplat till vilka beslut som fattas av 
nämnd/styrelse/fullmäktige.  
 
Förvaltningen har identifierat följande investeringsprojekt där hela eller delar av 
investeringsanslaget avser driftkostnader enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 
 
För respektive investeringsprojekt har följande uppskattning gjorts av vad som avser driftkostnader 
2022 i arbetsprocessen och som inte avsatts i driftbudget utan i investeringsbudget. Summan 
uppskattas till 1 550 tkr under 2022. Då denna anpassning till redovisningsregelverket inte fanns 
med i budgetprocessen för budget 2022 föreslås en tillfällig omfördelning av budget från 
finansförvaltning 2022, för att därefter arbetas in i budget 2023 via budgetprocessen under våren 
2022. 

Beskrivning av ärendet 

Riksdagen beslutade 2018 om Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Den nya lagen tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Med anledning av LKBR gjorde Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) en översyn av samtliga rekommendationer och publicerade nya, 
som också gäller från 2019. Rekommendationerna innehåller bland annat förtydliganden av vad 
som klassas som anläggningstillgång. Förändringen påverkar redovisningen som i sin tur påverkar 
budgetprocessen så att gränsdragningen mellan driftkostnad och investering förändras, jämfört med 
före LKBRs införande.  
 
Sotenäs kommun har sedan LKBRs införande anpassats redovisningen till lagens krav och RKRs 
rekommendationer. Som exempel har anläggningsbidrag från och med år 2020 redovisats som en 
kostnad, poster i kommunens anläggningsregister som inte längre klassas som tillgång har  
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utrangerats under 2021 och från och med 2021 har även alla kostnader för detaljplaner och 
översiktsplaner kostnadsförts. 
 
Nästa steg i anpassning till LKBR är att löpande kostnadsföra delar av det arbete som Sotenäs i 
vissa fall benämnt som ”projektering” och som budgeterats och redovisats som investering. 
Investeringsprojekt har över tid innefattat en rad olika steg i en arbetsprocess att t ex bygga en ny 
byggnad eller stabilisera en kaj. Alla delar i dessa processer är inte lägre att betrakta som 
investering enligt LKBR och RKRs rekommendationer. Vissa delar i processen ska kostnadsföras 
det år de uppkommer.  
 
Arbetsprocessen kan i grova drag beskrivas så här:  
Behovsanalys  Planeringsfas 
Förstudie   Planeringsfas 
Projektering av beslutad anläggning Genomförandefas 
Upphandling   Planeringsfas 
Genomförande  Genomförandefas 
Aktivering   Efterarbete 
Slutredovisning  Efterarbete   
 
Av dessa steg, som kommer definiera tydligare i ett kommande förslag till Riktlinje för 
investeringar, ska 1. Behovsanalys, 2. Förstudie och 4. Upphandling, kostnadsföras det år de 
uppkommer eftersom de avser planering. 3. Projektering är en investering om det avser att 
projektera en byggnad eller anläggning som är beslutad till sin slutliga utformning (i motsats till att 
rita på flera olika alternativa byggnader eller anläggningar som ingår i förstudien).    
 
Av denna anledning behöver budgetanslag finnas både i drift och investering i olika perioder 
beroende på hur processen framskrider. Behovet av budget är kopplat till vilka beslut som fattas av 
nämnd/styrelse/fullmäktige. För att kunna följa upp de ekonomiska utfallen genom processen 
behöver driftprojekt och investeringsprojekt skapas.  
 
Förvaltningen har identifierat följande investeringsprojekt där hela eller delar av 
investeringsanslaget avser kostnader enligt LKBR och RKRs rekommendationer: 
 
För respektive projekt har följande uppskattning gjorts av vad som avser driftkostnader 2022:  
0100 Industriområden   200 tkr 
0018 Skredrisk Hunnebostrand   100 tkr 
0024 Brygga Väjern   100 tkr 
0029 Åtgärder betong/stenkajer  500 tkr 
0301 Skolfastigheter   150 tkr 
0331 Åtgärder enl.plan energieffektivisering   50 tkr 
0399 Planerat underhåll   200 tkr 
0403 Torg Bovallstrand och Väjern    50 tkr 
0481 Åtgärder murar     50 tkr 
0471 Gång -och cykelvägar  150 tkr 
Summa under 2022                     1 550 tkr 
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Då denna anpassning till redovisningsregelverket inte fanns med i budgetprocessen för budget 2022 
föreslås en tillfällig omfördelning av budget från finansförvaltning 2022, för att därefter arbetas in i 
budget 2023 via budgetprocessen under våren 2022. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Finansiering kommer från och med år 2022 ske via driftredovisningen istället för, som tidigare år, 
via investeringsredovisningen. Kostnaderna kommer därmed påverka årets resultat innevarande år, 
istället för genom avskrivningar fördelat på ett antal år. Omfördelning av 1 550 tkr från 
finansförvaltningen till kommunstyrelsen föreslås endast för år 2022. Omfördelning av budget 
kommer inte få några effekter på årets budgeterade resultat för Sotenäs kommun. Konsekvensen 
kommer innebära att kommunstyrelsen får möjlighet att möta den kostnadsökning som kommer 
belasta styrelsen i och med anpassning till redovisningsprinciperna, utan att det innebär ett överdrag 
mot befintlig budget. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att omföra budget om 1 550 tkr från finansförvaltningen till 
Kommunstyrelsen budgetår 2022, för att därefter arbetas in i budget 2023 via budgetprocessen 
under våren 2022. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-10 KA 2021/01 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Budget 2022 – omfördelning av driftbudget för anpassning till 
Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)  

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade 2018 om Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR). Den nya lagen tillämpas från och med räkenskapsåret 2019.  
Sotenäs kommun har sedan LKBRs införande anpassats redovisningen till lagens krav 
och RKRs rekommendationer.  
 
Nästa steg i anpassning till Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) är 
att löpande kostnadsföra delar av det arbete som Sotenäs i vissa fall benämnt som 
”projektering” och som budgeterats och redovisats som investering.  
 
Investeringsprojekt har över tid innefattat en rad olika steg i en arbetsprocess. Alla delar 
i dessa processer är inte lägre att betrakta som investering enligt LKBR och RKRs 
rekommendationer. Vissa delar i processen ska kostnadsföras det år de uppkommer. 
Framtagning av ett förslag till Riktlinje för investeringar pågår för att förtydliga dessa 
rekommendationer i investeringsprocessen. 
 
Av denna anledning behöver budgetanslag finnas både i drift och investering i olika 
perioder beroende på hur processen framskrider. Behovet av budget är kopplat till vilka 
beslut som fattas av nämnd/styrelse/fullmäktige.  
 
Förvaltningen har identifierat följande investeringsprojekt där hela eller delar av 
investeringsanslaget avser driftkostnader enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 
 
För respektive investeringsprojekt har följande uppskattning gjorts av vad som avser 
driftkostnader 2022 i arbetsprocessen och som inte avsatts i driftbudget utan i 
investeringsbudget. Summan uppskattas till 1 550 tkr under 2022. Då denna anpassning 
till redovisningsregelverket inte fanns med i budgetprocessen för budget 2022 föreslås 
en tillfällig omfördelning av budget från finansförvaltning 2022, för att därefter arbetas 
in i budget 2023 via budgetprocessen under våren 2022. 
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Beskrivning av ärendet 
Riksdagen beslutade 2018 om Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR). Den nya lagen tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Med 
anledning av LKBR gjorde Rådet för kommunal redovisning (RKR) en översyn av 
samtliga rekommendationer och publicerade nya, som också gäller från 2019. 
Rekommendationerna innehåller bland annat förtydliganden av vad som klassas som 
anläggningstillgång. Förändringen påverkar redovisningen som i sin tur påverkar 
budgetprocessen så att gränsdragningen mellan driftkostnad och investering förändras, 
jämfört med före LKBRs införande.  
 
Sotenäs kommun har sedan LKBRs införande anpassats redovisningen till lagens krav 
och RKRs rekommendationer. Som exempel har anläggningsbidrag från och med år 
2020 redovisats som en kostnad, poster i kommunens anläggningsregister som inte 
längre klassas som tillgång har utrangerats under 2021 och från och med 2021 har även 
alla kostnader för detaljplaner och översiktsplaner kostnadsförts. 
 
Nästa steg i anpassning till LKBR är att löpande kostnadsföra delar av det arbete som 
Sotenäs i vissa fall benämnt som ”projektering” och som budgeterats och redovisats 
som investering. Investeringsprojekt har över tid innefattat en rad olika steg i en 
arbetsprocess att t ex bygga en ny byggnad eller stabilisera en kaj. Alla delar i dessa 
processer är inte lägre att betrakta som investering enligt LKBR och RKRs rekom-
mendationer. Vissa delar i processen ska kostnadsföras det år de uppkommer.  
 
Arbetsprocessen kan i grova drag beskrivas så här:  
Behovsanalys  Planeringsfas 
Förstudie   Planeringsfas 
Projektering av beslutad anläggning Genomförandefas 
Upphandling   Planeringsfas 
Genomförande  Genomförandefas 
Aktivering   Efterarbete 
Slutredovisning  Efterarbete   
 
Av dessa steg, som kommer definiera tydligare i ett kommande förslag till Riktlinje för 
investeringar, ska 1. Behovsanalys, 2. Förstudie och 4. Upphandling, kostnadsföras det 
år de uppkommer eftersom de avser planering. 3. Projektering är en investering om det 
avser att projektera en byggnad eller anläggning som är beslutad till sin slutliga utform-
ning (i motsats till att rita på flera olika alternativa byggnader eller anläggningar som 
ingår i förstudien).    
 
Av denna anledning behöver budgetanslag finnas både i drift och investering i olika 
perioder beroende på hur processen framskrider. Behovet av budget är kopplat till vilka 
beslut som fattas av nämnd/styrelse/fullmäktige. För att kunna följa upp de ekonomiska 
utfallen genom processen behöver driftprojekt och investeringsprojekt skapas.  
 
Förvaltningen har identifierat följande investeringsprojekt där hela eller delar av 
investeringsanslaget avser kostnader enligt LKBR och RKRs rekommendationer: 
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För respektive projekt har följande uppskattning gjorts av vad som avser driftkostnader 
2022:  
0100 Industriområden   200 tkr 
0018 Skredrisk Hunnebostrand   100 tkr 
0024 Brygga Väjern   100 tkr 
0029 Åtgärder betong/stenkajer  500 tkr 
0301 Skolfastigheter   150 tkr 
0331 Åtgärder enl.plan energieffektivisering   50 tkr 
0399 Planerat underhåll   200 tkr 
0403 Torg Bovallstrand och Väjern    50 tkr 
0481 Åtgärder murar     50 tkr 
0471 Gång -och cykelvägar  150 tkr 
Summa under 2022                     1 550 tkr 
 
Då denna anpassning till redovisningsregelverket inte fanns med i budgetprocessen för 
budget 2022 föreslås en tillfällig omfördelning av budget från finansförvaltning 2022, 
för att därefter arbetas in i budget 2023 via budgetprocessen under våren 2022. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Finansiering kommer från och med år 2022 ske via driftredovisningen istället för, som 
tidigare år, via investeringsredovisningen. Kostnaderna kommer därmed påverka årets 
resultat innevarande år, istället för genom avskrivningar fördelat på ett antal år. 
Omfördelning av 1 550 tkr från finansförvaltningen till kommunstyrelsen föreslås 
endast för år 2022. Omfördelning av budget kommer inte få några effekter på årets 
budgeterade resultat för Sotenäs kommun. Konsekvensen kommer innebära att 
kommunstyrelsen får möjlighet att möta den kostnadsökning som kommer belasta 
styrelsen i och med anpassning till redovisningsprinciperna, utan att det innebär ett 
överdrag mot befintlig budget. 

Regelverk  

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Rådet för kommunal 
redovisning Rekommendation R4 Materiella anläggningstillgångar.    

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att omföra budget om 1 550 tkr från finansförvaltningen 
till Kommunstyrelsen budgetår 2022, för att därefter arbetas in i budget 2023 via 
budgetprocessen under våren 2022. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
Drift- och projektchef 
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Maria Strömberg Tf Håkan Sundberg  
Ekonomichef 
 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Kommundirektör 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2022-03-09 § 32-58 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 42(50)
 

 
 
 
 
 

KS § 54 Dnr 2021/000876 

Taxa för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark och offentlig 
tillställning, från 2022 och tills vidare 

Sammanfattning 

Ärendet avser revidering av den taxa som gäller upplåtelse av kommunal platsmark och offentlig 
tillställning. Justeringarna syftar till att finansiera en bättre renhållning och till att utgöra incitament 
för verksamhetsutövare att följa egna planer för avfallshantering. 

Bakgrund 

Avfallshanteringen har under längre tid varit ett problem under högsäsongen i turistnäringen. 
Sommaren 2021 eskalerade situationen i takt med en stor ökning av besökare. Problemen var störst 
på Smögenbryggan och Smögenön. Området var skräpigt, även om papperskorgar inte var fulla. 
Vid avfallsanläggningen vid Omholmens reningsverk var containers överfyllda och osorterat skräp 
hade ställts bredvid de containers som placerats där för de krögare som ingått avtal om 
avfallshantering. Återvinningsstationerna var också överfyllda och områden kring dessa skräpiga. 
Vid ursprungskontroller både på återvinningsstationerna och i andra containers visade det sig att 
avfall lämnas på fel plats och att dimensioneringen därmed upplevs som felaktig. Tidvis har det 
också funnits utmaningar med brandfarligt avfall mellan byggnader vilket medför en mycket stor 
ökad risk för spridning i händelse av brand och därmed fara för liv och hälsa. 
 
Flera åtgärder behövs för att kunna erbjuda innevånare, företagare och besökare en fin upplevelse 
av Smögen och kommunen som helhet. Flera åtgärder vidtas inför sommaren 2022. Inte minns 
utvecklas det goda samarbetet med krögare och handlare på och kring bryggan ytterligare.  
 
Som framgår av miljönämnden i mellersta Bohusläns mål i internbudget 2022 kommer nämnden att 
bedriva tillsyn i förhållande till återvinningsstationerna där Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
är verksamhetsutövare. Avfallsbolaget Rambo AB har tagit fram avtalslösningar för 
avfallshantering som ska passa olika verksamhetsutövare eftersom volymerna i olika fraktioner 
(glas, well osv) är olika beroende på typ av verksamhet. Tex finns avtal anpassade till dels krögare, 
dels andra butiker. Därmed kan tillgången på containrar etc anpassas till det verkliga behovet. 
Vidare kommer resurser för skräpplockning under högsäsongen att ses över.  
 
Kommunstyrelsen återremitterades ärendet 2021-11-24 med hänvisning till att man skulle se över 
formerna för finansieringen av kostnaderna för renhållning, så att det speglar att den som skapar 
restavfall är den som betalar och att detta fördelas på ett sätt som ger en rimlig kostnadstäckning, 
samt att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att motverka nedskräpningen i våra 
samhällen.  
 
Förslaget har nu omarbetats och ett nytt förslag till beslut ges. 
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Forts. KS § 54 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 
avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen har som väntat framkommit att det finns en stor 
vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till en ren upplevelse för 
kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett gemensamt intresse i detta och 
utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att förvänta sig annat än att alla tar sin del av 
ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer 
sig utanför detta gemensamma arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 
 
Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under sommaren. 
Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I yttrandet kan kommunen 
antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka sådan. Kommunens yttrande i 
markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  
 
När polismyndigheten medger begagnande av offentlig plats utgår en avgift för detta. Avgiften 
följer taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Taxa för markupplåtelse och arrangemang 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-02-18 § 9 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att tekniska utskottets första beslutsmening ska utgå och föreslår 
bifall till övriga förslag. 
Pär Eriksson (C) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Pär Erikssons (C) med fleras förslag mot Mikael Sternemars (L) 
förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Mikael Sternemars (L) förslag. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller Pär Erikssons (C) förslag 
röstar JA, den som bifaller Mikael Sternemars (L) förslag röstar NEJ.  
 
Omröstningen utfaller med 6 JA-röster, 6 NEJ-röster och 1 avstår. Ordförandes röst blir utslagsröst 
och därmed vinner NEJ. Se omröstningsbilaga. 
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Forts. KS § 54 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för tillståndet höjs med 50 % om ansökan om 
markupplåtelse kommer polismyndigheten till handa senare än två månader innan önskad 
nyttjandetid infaller.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om en extra avgift för verksamhet som inte följer villkor i fråga om 
avfallshantering i ärende om markupplåtelse. Den extra avgiften bestäms till 10 000 kr för 
verksamhet utan uteservering och till 60 000 kr för verksamhet med uteservering.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Forts. KS § 54  Omröstningsbilaga 

 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

     
Roland Mattsson M  X  
Nils Olof Bengtson M  X  
Jeanette Loy M  X  
Pär Eriksson  C X   
Stig-Arne Helmersson 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   
Sebastian Andersson SD X   
     
Mats Abrahamsson, ordförande M  X  

Summa (13)  6 6 1 
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KSTU § 9  Dnr 2021/876 

 

Taxa 2022 för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark och 

offentlig tillställning 

Sammanfattning 

Ärendet avser revidering av den taxa som gäller upplåtelse av kommunal platsmark och offentlig 

tillställning. Justeringarna syftar till att finansiera en bättre renhållning och till att utgöra incitament 

för verksamhetsutövare att följa egna planer för avfallshantering. 

Bakgrund 

Avfallshanteringen har under längre tid varit ett problem under högsäsongen i turistnäringen. 

Sommaren 2021 eskalerade situationen i takt med en stor ökning av besökare. Problemen var störst 

på Smögenbryggan och Smögenön. Området var skräpigt, även om papperskorgar inte var fulla. 

Vid avfallsanläggningen vid Omholmens reningsverk var containers överfyllda och osorterat skräp 

hade ställts bredvid de containers som placerats där för de krögare som ingått avtal om 

avfallshantering. Återvinningsstationerna var också överfyllda och områden kring dessa skräpiga. 

Vid ursprungskontroller både på återvinningsstationerna och i andra containers visade det sig att 

avfall lämnas på fel plats och att dimensioneringen därmed upplevs som felaktig. Tidvis har det 

också funnits utmaningar med brandfarligt avfall mellan byggnader vilket medför en mycket stor 

ökad risk för spridning i händelse av brand och därmed fara för liv och hälsa. 

 

Flera åtgärder behövs för att kunna erbjuda innevånare, företagare och besökare en fin upplevelse 

av Smögen och kommunen som helhet. Flera åtgärder vidtas inför sommaren 2022. Inte minns 

utvecklas det goda samarbetet med krögare och handlare på och kring bryggan ytterligare.  

 

Som framgår av miljönämnden i mellersta Bohusläns mål i internbudget 2022 kommer nämnden att 

bedriva tillsyn i förhållande till återvinningsstationerna där Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

är verksamhetsutövare. Avfallsbolaget Rambo AB har tagit fram avtalslösningar för 

avfallshantering som ska passa olika verksamhetsutövare eftersom volymerna i olika fraktioner 

(glas, well osv) är olika beroende på typ av verksamhet. Tex finns avtal anpassade till dels krögare, 

dels andra butiker. Därmed kan tillgången på containrar etc anpassas till det verkliga behovet. 

Vidare kommer resurser för skräpplockning under högsäsongen att ses över.  

 

När ärendet presenterades i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-11-09 föreslog utskottet 

följande: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att höja markupplåtelsetaxan med 35 % för zon Smögenbryggan till 

140 % i förhållande till grundtaxan. 

 

Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen 2021-11-24 med beslutet: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till att man ser över formerna 

för finansieringen av kostnaderna för renhållning, så att det speglar att den som skapar restavfall 
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är den som betalar och att detta fördelas på ett sätt som ger en rimlig kostnadstäckning, samt att 

förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att motverka nedskräpningen i våra samhällen.  

 

Förslaget har nu omarbetats och ett nytt förslag till beslut ges. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 

avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen har som väntat framkommit att det finns en stor 

vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till en ren upplevelse för 

kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett gemensamt intresse i detta och 

utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att förvänta sig annat än att alla tar sin del av 

ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer 

sig utanför detta gemensamma arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 

 

Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under sommaren. 

Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I yttrandet kan kommunen 

antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka sådan. Kommunens yttrande i 

markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  

 

När polismyndigheten medger begagnande av offentlig plats utgår en avgift för detta. Avgiften 

följer taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2022-02-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för zon Smögenbryggan till 110 % i förhållande till 

grundtaxan. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för tillståndet höjs med 50 % om ansökan om 

markupplåtelse kommer polismyndigheten till handa senare än två månader innan önskad 

nyttjandetid infaller.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om en extra avgift för verksamhet som inte följer villkor i fråga om 

avfallshantering i ärende om markupplåtelse. Den extra avgiften bestäms till 10 000 kr för 

verksamhet utan uteservering och till 60 000 kr för verksamhet med uteservering.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadschefen 

Handläggaren 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-10 KA 2021/876 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Maria Ceder Askman 
Nämndsekreterare 

 

Dnr 2021/876 Taxa 2022 för upplåtelse av kommunal offentlig 
platsmark och offentlig tillställning 

Sammanfattning 
Ärendet avser revidering av den taxa som gäller upplåtelse av kommunal platsmark och 
offentlig tillställning. Justeringarna syftar till att finansiera en bättre renhållning och till 
att utgöra incitament för verksamhetsutövare att följa egna planer för avfallshantering. 

Bakgrund 
Avfallshanteringen har under längre tid varit ett problem under högsäsongen i 
turistnäringen. Sommaren 2021 eskalerade situationen i takt med en stor ökning av 
besökare. Problemen var störst på Smögenbryggan och Smögenön. Området var 
skräpigt, även om papperskorgar inte var fulla. Vid avfallsanläggningen vid Omholmens 
reningsverk var containers överfyllda och osorterat skräp hade ställts bredvid de 
containers som placerats där för de krögare som ingått avtal om avfallshantering. 
Återvinningsstationerna var också överfyllda och områden kring dessa skräpiga. Vid 
ursprungskontroller både på återvinningsstationerna och i andra containers visade det 
sig att avfall lämnas på fel plats och att dimensioneringen därmed upplevs som felaktig. 
Tidvis har det också funnits utmaningar med brandfarligt avfall mellan byggnader vilket 
medför en mycket stor ökad risk för spridning i händelse av brand och därmed fara för 
liv och hälsa. 
 
Flera åtgärder behövs för att kunna erbjuda innevånare, företagare och besökare en fin 
upplevelse av Smögen och kommunen som helhet. Flera åtgärder vidtas inför sommaren 
2022. Inte minns utvecklas det goda samarbetet med krögare och handlare på och kring 
bryggan ytterligare.  
 
Som framgår av miljönämnden i mellersta Bohusläns mål i internbudget 2022 kommer 
nämnden att bedriva tillsyn i förhållande till återvinningsstationerna där Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen är verksamhetsutövare. Avfallsbolaget Rambo AB har tagit 
fram avtalslösningar för avfallshantering som ska passa olika verksamhetsutövare 
eftersom volymerna i olika fraktioner (glas, well osv) är olika beroende på typ av 
verksamhet. Tex finns avtal anpassade till dels krögare, dels andra butiker. Därmed kan 
tillgången på containrar etc anpassas till det verkliga behovet. Vidare kommer resurser 
för skräpplockning under högsäsongen att ses över.  
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När ärendet presenterades i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-11-09 föreslog 
utskottet följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att höja markupplåtelsetaxan med 35 % för zon 
Smögenbryggan till 140 % i förhållande till grundtaxan. 
 
Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen 2021-11-24 med beslutet: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till att man ser 
över formerna för finansieringen av kostnaderna för renhållning, så att det speglar att 
den som skapar restavfall är den som betalar och att detta fördelas på ett sätt som ger 
en rimlig kostnadstäckning, samt att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för 
att motverka nedskräpningen i våra samhällen.  
 
Förslaget har nu omarbetats och ett nytt förslag till beslut ges. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 
avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen har som väntat framkommit att det 
finns en stor vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till 
en ren upplevelse för kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett 
gemensamt intresse i detta och utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att 
förvänta sig annat än att alla tar sin del av ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar 
till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer sig utanför detta gemensamma 
arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 
 
Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under 
sommaren. Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I 
yttrandet kan kommunen antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka 
sådan. Kommunens yttrande i markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  
 
När polismyndigheten medger begagnande av offentlig plats utgår en avgift för detta. 
Avgiften följer taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Finansiering av skräpplockning 
Åtgärder med bättre renhållning, bland annat tillsyn av återvinningsstationer och krav 
på verksamhetsutövare att säkerställa sin avfallshantering gäller hela kommunen. Som 
redan beskrivits har situationen emellertid varit värst på och kring Smögenbryggan. Där 
bedöms situationen inte kunna lösas med mindre än att daglig skräpplockning. 
 
I syfte att finansiera skräpplockning i detta område föreslås markupplåtelsetaxan för 
Zon Smögenbryggan höjas från 105% till 110 %, i förhållande till grundtaxan.  
 
Höjningen till 110 % innebär en ökad intäkt med 68 tkr givet att motsvarande 
ansökningar kommer in och beviljas som 2021.  
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Taxa vid villkorsbrott 
Regelverket för markupplåtelse förslås parallellt med detta ärende att ändras så att  
en förutsättning för att kommunen ska medge markupplåtelse är att verksamhets-
utövaren kan visa "hur avfallet från verksamheten kommer att tas om hand så att 
verksamheten inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter." Vid 
ansökan föreslås därför införas krav på att avtal "om avfallshantering eller därmed 
jämförlig dokumentation som visar att verksamhetsutövarens säkerställt att 
verksamheten inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter" lämnas in.  
 
Regelverket föreslås även ändras så att gällande tillstånd återkallas och så att ny 
markupplåtelse inte medges påföljande år för det fall att verksamheten inte följer sin 
egen plan för avfallshanteringen.  
 
I tillägg till detta föreslås i detta ärende att en tilläggsavgift införs för det fall att 
verksamhetsutövaren inte följer den plan för sin avfallshantering som varit en 
förutsättning för att beviljas markupplåtelsen. Tilläggsavgiften är satt för att motsvara 
det dubbla priset av den avfallshantering kommunens avfallsbolag erbjuder enligt avtal. 
 
Förväntan och förhoppningen är att denna taxa inte kommer att behöva tillämpas, varför 
eventuella intäkter i denna del inte bör förväntas i budgetarbetet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för zon Smögenbryggan till 110 % i 
förhållande till grundtaxan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för tillståndet höjs med 50 % om ansökan om 
markupplåtelse kommer polismyndigheten till handa senare än två månader innan 
önskad nyttjandetid infaller.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om en extra avgift för verksamhet som inte följer villkor i 
fråga om avfallshantering i ärende om markupplåtelse. Den extra avgiften bestäms till 
10 000 kr för verksamhet utan uteservering och till 60 000 kr för verksamhet med 
uteservering.  
 

Beslutsunderlag 
Taxa för markupplåtelse och arrangemang 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen 
Handläggare 
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Maria Ceder Askman  
Nämndsekreterare  

 

  
Eveline Karlsson Anna-Lena Höglund 
Samhällsbyggnadschef Kanslichef 

 



Grundtaxa 2021 2022 2022 2022 2022 2022
Verksamhet exkl. handl.avg. 105% 110% 115% 125% 140% 150%
Företag 1 44 558 46 786 49 014 51 242 55 698 62 381 66 837 
Företag 2 25 500 26 775 28 050 29 325 31 875 35 700 38 250 
Företag 3 31 461 33 034 34 607 36 180 39 326 44 045 47 192 
Företag 4 64 860 68 103 71 346 74 589 81 075 90 804 97 290 
Företag 5 31 858 33 451 35 044 36 637 39 822 44 601 47 787 
Företag 6 34 896 36 641 38 386 40 130 43 620 48 854 52 344 
Företag 7 37 719 39 605 41 491 43 377 47 149 52 807 56 578 
Företag 8 25 480 26 754 28 028 29 302 31 850 35 672 38 220 
Företag 9 18 583 19 512 20 441 21 370 23 229 26 016 27 874 
Företag 10 43 672 45 856 48 039 50 223 54 590 61 141 65 508 
Företag 11 34 384 36 103 37 822 39 542 42 980 48 138 51 576 
Företag 12 79 000 82 950 86 900 90 850 98 750 110 600 118 500 
Företag 13 27 202 28 562 29 922 31 283 34 002 38 083 40 803 
Företag 14 59 693 62 678 65 662 68 647 74 616 83 570 89 540 
Företag 15 31 274 32 838 34 401 34 401 39 092 43 784 46 911 
Företag 16 42 219 44 330 46 441 46 441 52 774 59 107 63 328 
Företag 17 29 106 30 561 32 017 32 017 36 382 40 748 43 659 
Företag 18 14 326 15 042 15 759 15 759 17 908 20 056 21 489 
Företag 19 6 314 6 630 6 945 6 945 7 892 8 840 9 471 
Företag 20 4 164 4 372 4 580 4 580 5 205 5 830 6 246 

Summa: 686 269 720 583 754 895 782 840 857 835 960 777 1 029 403 

34 314 68 626 96 571 171 566 274 508 343 134
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KS § 43 Dnr 2022/000176 

Bolagsordning Sotenäs RehabCenter AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Rehab AB:s verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens 
styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden 
som anges i kommunstyrelsereglementet.  
 
En översyn av bolagsordning har gjorts i samband med att det upptäcks felaktigheter i 
bolagsordningen. Justeringar som gjorts i bolagsordningen är; paragraf §2 Säte, §7 antal aktier. 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning Sotenäs RehabCenter AB daterad 2022-03-23 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 36 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad bolagsordning för Sotenäs RehabCenter AB, 
daterad 2022-03-23. 
 

Jäv 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv. 
 
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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Sida: 33(40)
 

 
 

KSAU § 36   Dnr 2021/000176 

Bolagsordning Sotenäs RehabCenter AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Rehab AB:s verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens 
styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden 
som anges i kommunstyrelsereglementet.  
 
En översyn av bolagsordning har gjorts i samband med att det upptäcks felaktigheter i 
bolagsordningen. Justeringar som gjorts i bolagsordningen är; paragraf §2 Säte, §7 antal aktier. 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning Sotenäs RehabCenter AB daterad 2022-03-23 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad bolagsordning för Sotenäs RehabCenter AB, 
daterad 2022-03-23. 
 

Jäv 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv. 
 
 

Skickas till  

Kommunstyreslen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-01 KA 2022/000176 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

Bolagsordning Sotenäs RehabCenter AB 

Sammanfattning 
Sotenäs Rehab AB:s verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar 
kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av 
kommunallagen samt i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet.  
 
En översyn av bolagsordning har gjorts i samband med att det upptäcks felaktigheter i 
bolagsordningen. Justeringar som gjorts i bolagsordningen är; paragraf §2 Säte, §7 antal 
aktier. 

Ekonomi  

Ingen konsekvens 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad bolagsordning för Sotenäs 
RehabCenter AB enligt bilaga 2022-03-23 

Beslutsunderlag 
Bolagsordning Sotenäs RehabCenter AB daterad 2022-03-23 

Beslutet skickas till 
Sotenäs RehabCenter AB 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Kommundirektör 

  
Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Ekonomichef 
 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

Tf. Kommundirektör 
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Bolagsordning för Sotenäs RehabCenter AB 

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Sotenäs RehabCenter AB.  
 
§ 2 Säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län.  
 
§ 3 Verksamhetsföremål  
Bolaget ska driva bad-, friskvårds- och rehabiliteringsanläggning  
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c 
KL, stärka kommunens attraktionskraft. 
 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av 
lokaliseringsprincipen, främja kommunens attraktionskraft och en god folkhälsa.   
 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Sotenäs kommun.  
 
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sotenäs kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.  
 
§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.  
 
§ 7 Antal aktier  
Antal aktier ska lägst vara 60 000 och högst 240 000. 
 
§ 8 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt fem suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande 
och vice ordförande i bolagets styrelse.  
 
§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman 
en revisorssuppleant utses.  
Revisorns och - i förekommande fall revisorssuppleantens - uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
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§ 10 Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sotenäs 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.  
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman  
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.  
 
§ 13 Ärenden på årsstämma  
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.  
1. Stämmans öppnande;  

2. Val av ordförande vid stämman;  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  

4. Val av en eller två justeringsmän;  

5. Godkännande av dagordning;  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport;  
8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;  

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);  

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.  
 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.  

• Bildande av bolag  

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  

• Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 1 000 000 SEK exkl. 
moms  

• Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 1 000 000 SEK exkl. moms.  
 
§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  
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§ 16 Firmateckning  
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
§ 17 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
§ 18 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överenskommelse med de regler som följer av 
gällande lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv. 
 
§ 19 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. 
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KS § 44 Dnr 2022/000118 

Ägardirektiv Sotenäs RehabCenter AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Rehab AB:s verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens 
styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden 
som anges i kommunstyrelsereglementet.  
 
En översyn av ägardirektiven har gjorts där ett par redaktionella justeringar har gjorts och anpassats 
utifrån kommunens styr -och ledningsmodell samt uppdatering av lag för kommunal bokföring och 
redovisning.  
 
Justeringar som gjorts i Ägardirektiven är; §5 mål, §12 Information och ägardialog, §14 Kommunal 
koncernredovisning och budget, §16 Instruktion för verkställande direktör, §19 Bolagstämma. 

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv Sotenäs RehabCenter AB daterad 2022-03-23 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 37 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat ägardirektiv för Sotenäs RehabCenter AB, 
daterad 2022-03-23. 
 

Jäv 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv. 
 
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 37   Dnr 2021/000118 

Ägardirektiv Sotenäs RehabCenter AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Rehab AB:s verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens 
styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden 
som anges i kommunstyrelsereglementet.  
 
En översyn av ägardirektiven har gjorts där ett par redaktionella justeringar har gjorts och anpassats 
utifrån kommunens styr -och ledningsmodell samt uppdatering av lag för kommunal bokföring och 
redovisning.  
 
Justeringar som gjorts i Ägardirektiven är; §5 mål, §12 Information och ägardialog, §14 Kommunal 
koncernredovisning och budget, §16 Instruktion för verkställande direktör, §19 Bolagstämma. 

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv Sotenäs RehabCenter AB daterad 2022-03-23 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat ägardirektiv för Sotenäs RehabCenter AB, 
daterad 2022-03-23. 
 

Jäv 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggning av ärendet på grund av jäv. 
 
 

Skickas till  

Kommunstyreslen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-01 KA 2022/000118 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

Ägardirektiv Sotenäs RehabCenter AB 

Sammanfattning 
Sotenäs Rehab AB:s verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar 
kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av 
kommunallagen samt i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet.  
 
En översyn av ägardirektiven har gjorts där ett par redaktionella justeringar har gjorts 
och anpassats utifrån kommunens styr -och ledningsmodell samt uppdatering av lag för 
kommunal bokföring och redovisning.  
 
Justeringar som gjorts i Ägardirektiven är; §5 mål, §12 Information och ägardialog, §14 
Kommunal koncernredovisning och budget, §16 Instruktion för verkställande direktör,  
§19 Bolagstämma. 

Ekonomi  

Ingen konsekvens 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat ägardirektiv för Sotenäs 
RehabCenter AB enligt bilaga 2022-03-23 

Beslutsunderlag 
Ägardirektiv Sotenäs RehabCenter AB daterad 2022-03-23 

Beslutet skickas till 
Sotenäs RehabCenter AB 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Kommundirektör 

  
Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Ekonomichef Tf. Kommundirektör 
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Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 
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Ägardirektiv avseende Sotenäs RehabCenter AB  
 

för verksamheten i Sotenäs RehabCenter AB, nedan kallat bolaget, antagna av 

kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, nedan kallat kommunen, den 23 mars 2022. 

 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Bolaget ägs av Sotenäs kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget 

ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 

bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, 

fastställda av bolagsstämma.  

2. Kommunernas direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa 

inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan 

författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller 

strider mot bolagets intresse. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 

3. Kommunens ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad 

som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även 

förtydligats med en särskild företagspolicy.  

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den 

information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta 

årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

4. Sekretess 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 

ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande 

skett. 
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5. Bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. Bolaget ska iaktta livscykeltänkandet och bedriva sin verksamhet i 

enlighet med tillämpliga delar av KF:s mål för god ekonomisk hushållning 

inriktningsmål och KS styrande verksamhetsmål bl.a. ifråga om folkhälsoarbete och 

miljöarbete samt anta egna nedbrutna mål med förankring i dessa för varje 

mandatperiod och verksamhetsår. gällande inriktnings- och verksamhetsmålen. 

 

Bolaget ska alltid, med beaktande av verksamhetens syfte, se till att verksamheten tar 

sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt och bl.a. sträva mot 

effektiv och miljömedveten energianvändning. 

6. Bolagets ändamål 

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet framgår enligt bolagsordningen.  

Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde, bl.a. genom ett 

aktivt arbete för en god folkhälsa bland dem som bor och vistas i kommunen .  

7. Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga 

som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida 

ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i kommunen. 

8. Förvaltningsberättelsen 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till 

lekmannarevisorns granskning. 

9. Granskningsrapporten 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida 

bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolags-

ordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden 

som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina 
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iakttagelser med kommunstyrelsen. 

10. Ekonomiska mål 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten 

täcks genom avgifter. Bolaget erhåller årliga bidrag från kommunen. Dessa bidrag 

kommer att på sikt fasas ut.  

11. Finansiering 

Bolagets verksamhet finansieras via avgifter. Långsiktiga investeringar kan finansieras 

med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.  

12. Information och ägardialog 

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.  

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3 

(30/4), 30/6 (31/8), 30/9 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen 

på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av  

- protokoll från bolagsstämma 

- protokoll från styrelsesammanträde 

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 

lekmannarevisor. 

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med 

företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).  

13. Budget och verksamhetsplan 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre 

räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan 

och budget ska tillställas kommunen senast den 30/10. 

14. Kommunal koncernredovisning och budget 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga 

för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning. 

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga 

för upprättande av kommunens budget. 

15. Suppleanter 

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej 

sådan föreskrift skall ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder 

tillämpas.   

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har 
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närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.16  

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som 

ledamot. 

16. Instruktion för verkställande direktör 

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer 

och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. 

Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden 

och vunna erfarenheter. I instruktion skall anges de inom bolaget förekommande 

ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att 

hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens 

kompetens. 

 

I instruktion skall anges i vilken omfattning verkställande direktören får styrelsen skall 

anmäla beslut denne fattat, till styrelsen. De sålunda anmälda besluten skall upptas i 

styrelseprotokollet. 

 

Bolaget skall tillställa kommunstyrelsen kopia av upprättad instruktion för verkställande 

direktören. 

 

17. Taxa för utlämnade av allmänna handlingar 

Bolaget ska tillämpa den för Sotenäs kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande 

av allmänna handlingar.  

18. Arkivreglemente 

Sotenäs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Sotenäs kommun. 

19. Bolagsstämma 

Bolaget ska årligen senast före utgången av april (maj) månad hålla 

bolagsstämma/årsstämma. 

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om 

bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på 

bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid 

tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida. 
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KS § 50 Dnr 2022/000189 

Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 

Förvaltningen har identifierat ett behov av att ändra de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
avseende camping/övernattning, högtalarutsändning och Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor då 
de nu gällande bestämmelserna har vissa brister i sin utformning och för att kunna upprätthålla 
ordning på offentliga platser.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-23 § 29 att remittera förslaget till 
Polismyndigheten och Länsstyrelsen för yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till uppdateringen av ordningsföreskrifterna handlar om följande; 

Camping/övernattning 
På senare år har övernattande gäster i tält, bilar, husbilar etc blivit mer förekommande på offentliga 
platser med medföljande störningar i form av ljud, nedskräpning i natur, ökat avfall och en 
överbelastning i infrastrukturen generellt sett. Vi har i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrift ett förbud mot camping på offentlig plats. Begreppet camping och övernattning 
är inte likställt utan det finns vissa parametrar som måste uppfyllas för att en övernattning ska 
motsvara camping. Därför föreslår förvaltningen en justering av ordningsföreskriften där vi 
förtydligar att det gäller all form av övernattning på offentlig plats.   

Högtalarutsändning 
Dagens ordningsföreskrifter reglerar information, reklam, propaganda eller andra budskap som 
riktar sig till personer som befinner sig på offentlig plats. Däremot regleras inget angående 
ljudnivån från högtalarutsändning. Därför föreslår förvaltningen ett tillägg i ordningsföreskriften så 
att högtalarutsändning som uppenbart stör den allmänna ordningen på allmän plats eller i 
bostadsområden inte får ske utan polismyndighetens tillstånd. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
Dagens ordningsföreskrifter är delvis missvisande och behöver därför förändras. Det är polisens 
ansvar att hantera regelverk och tillstånd för pyrotekniska varor och detta förtydligas nu i 
ordningsföreskrifterna. 

Föroreningar efter hundar 
Det föreslås att kartbilagor i § 19 revideras för Väjern och Smögen. Förbudsområden föreslås 
utökas då samhällena har växt och blivit större. Texten behöver inte ändras i föreskrifterna. 

Övriga revideringar 
Övriga revideringar är tillägg av; nya kyrkogården i Askum i § 3, samt att paragraferna ändras då en 
paragraf utgår. 
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Forts. KS § 50 

Beslutsunderlag  

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Förslag till revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterad 2022-02-23  
Karta Hunnebohemmet Förbudsområde fyrverkeri daterad, 2022-02-23 
Karta Kvarnbergshemmet Förbudsområde fyrverkeri, daterad 2022-02-23 
Karta Smögen Plocka upp föroreningar efter hundar, daterad 2022-02-23 
Karta Väjern Plocka upp föroreningar efter hundar, daterad 2022-02-23 
Gällande Allmänna lokala ordningsföreskrifter KF 2021-09-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 29 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra den lokala ordningsföreskriftens paragraf 11, paragraf 15, 
paragraf 22 till nedan samt stryka paragraf 23:  
Högtalarutsändning  
11 §  
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.  
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör 
den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd.  
Camping och bosättningar  
15 §  
Övernattning i tält, husvagn, husbil, bil, övernattning utomhus eller bosättning får inte ske på 
offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats, såvida marken inte 
upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Sotenäs kommun eller annan markägare 
bestämt att camping eller bosättning under viss tid får äga rum där.  
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
22 §  
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska inom markerat område i 
Hovenäset, Smögen, Malmön och Hunnebostrand enligt bilaga ”förbudsområde pyroteknik”. Det är 
även förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från äldreboenden. 
(Hunnebohemmet och Kvarnbergshemmet). Se kartbilagor. 
Övriga tillstånd och regler för pyrotekniska varor hanterar polismyndigheten. 
 
Vidare att kartbilagor revideras i § 19 för Väjern och Smögen, samt att anta övriga mindre 
justeringar. 
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 29 Dnr 2022/000189 

Revidering av allmänna ordningsföreskrifter 

Sammanfattning  

Förvaltningen har identifierat ett behov av att ändra de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna 
avseende camping/övernattning, högtalarutsändning och Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor då 
de nu gällande bestämmelserna har vissa brister i sin utformning och för att kunna upprätthålla 
ordning på offentliga platser.  

Beskrivning av ärendet  

Förslag till uppdateringen av ordningsföreskrifterna handlar om följande; 

Camping/övernattning  
På senare år har övernattande gäster i tält, bilar, husbilar etc blivit mer förekommande på offentliga 
platser med medföljande störningar i form av ljud, nedskräpning i natur, ökat avfall och en 
överbelastning i infrastrukturen generellt sett. Vi har i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrift ett förbud mot camping på offentlig plats. Begreppet camping och övernattning 
är inte likställt utan det finns vissa parametrar som måste uppfyllas för att en övernattning ska 
motsvara camping. Därför föreslår förvaltningen en justering av ordningsföreskriften där vi 
förtydligar att det gäller all form av övernattning på offentlig plats.  

Högtalarutsändning  
Dagens ordningsföreskrifter reglerar information, reklam, propaganda eller andra budskap som 
riktar sig till personer som befinner sig på offentlig plats. Däremot regleras inget angående 
ljudnivån från högtalarutsändning. Därför föreslår förvaltningen ett tillägg i ordningsföreskriften så 
att högtalarutsändning som uppenbart stör den allmänna ordningen på allmän plats eller i 
bostadsområden inte får ske utan polismyndighetens tillstånd.  

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
Dagens ordningsföreskrifter är delvis missvisande och behöver därför förändras. Det är polisens 
ansvar att hantera regelverk och tillstånd för pyrotekniska varor och detta förtydligas nu i 
ordningsföreskrifterna.  

Föroreningar efter hundar 
Det föreslås att kartbilagor i § 19 revideras för Väjern och Smögen. Förbudsområden föreslås 
utökas då samhällena har växt och blivit större. Texten behöver inte ändras i föreskrifterna. 

Konsekvensbeskrivning  

Regelverk  
Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 8 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en 
kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.  
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Forts. KSAU § 29 

Beslutsunderlag  

Anläggningschefens tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Förslag till revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterad 2022-02-23  
Karta Hunnebohemmet Förbudsområde fyrverkeri daterad, 2022-02-23 
Karta Kvarnbergshemmet Förbudsområde fyrverkeri, daterad 2022-02-23 
Karta Smögen Plocka upp föroreningar efter hundar, daterad 2022-02-23 
Karta Väjern Plocka upp föroreningar efter hundar, daterad 2022-02-23 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget och att förslaget ska remitteras till  
Polismyndigheten och Länsstyrelsen för yttrande. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslaget till Polismyndigheten och 
Länsstyrelsen för yttrande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra den lokala ordningsföreskriftens paragraf 11, paragraf 15, 
paragraf 22 till nedan samt stryka paragraf 23:  
Högtalarutsändning  
11 §  
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.  
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det uppenbart stör 
den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd.  
Camping och bosättningar  
15 §  
Övernattning i tält, husvagn, husbil, bil, övernattning utomhus eller bosättning får inte ske på 
offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats, såvida marken inte 
upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Sotenäs kommun eller annan markägare 
bestämt att camping eller bosättning under viss tid får äga rum där.  
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
22 §  
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska inom markerat område i 
Hovenäset, Smögen, Malmön och Hunnebostrand enligt bilaga ”förbudsområde pyroteknik”. Det är 
även förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från äldreboenden. 
(Hunnebohemmet och Kvarnbergshemmet).  
Övriga tillstånd och regler för pyrotekniska varor hanterar polismyndigheten.  
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Forts. KSAU § 29 
 
Vidare att kartbilagor revideras i § 19 för Väjern och Smögen. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-23 KA 2022/000189 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Tomas Wallin - Anläggningschef 
Peter Bergman - Räddningschef 

 

Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 
Förvaltningen har identifierat ett behov av att ändra de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna avseende camping/övernattning, högtalarutsändning och 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor då de nu gällande bestämmelserna har vissa 
brister i sin utformning och för att kunna upprätthålla ordning på offentliga platser.   

Beskrivning av ärendet 
Förslag till uppdateringen av ordningsföreskrifterna är tredelad. En länkad till 
camping/övernattning, en till högtalarutsändning och den sista gäller Fyrverkeri och 
andra pyrotekniska varor.  

Camping/övernattning 

På senare år har övernattande gäster i tält, bilar, husbilar etc blivit mer förekommande 
på offentliga platser med medföljande störningar i form av ljud, nedskräpning i natur, 
ökat avfall och en överbelastning i infrastrukturen generellt sett. Vi har i kommunens 
allmänna lokala ordningsföreskrift ett förbud mot camping på offentlig plats. Begreppet 
camping och övernattning är inte likställt utan det finns vissa parametrar som måste 
uppfyllas för att en övernattning ska motsvara camping. Därför föreslår förvaltningen en 
justering av ordningsföreskriften där vi förtydligar att det gäller all form av övernattning 
på offentlig plats.   

Högtalarutsändning 

Dagens ordningsföreskrifter reglerar information, reklam, propaganda eller andra 
budskap som riktar sig till personer som befinner sig på offentlig plats. Däremot 
regleras inget angående ljudnivån från högtalarutsändning. Därför föreslår förvaltningen 
ett tillägg i ordningsföreskriften så att högtalarutsändning som uppenbart stör den 
allmänna ordningen på allmän plats eller i bostadsområden inte får ske utan 
polismyndighetens tillstånd. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

Dagens ordningsföreskrifter är delvis missvisande och behöver därför förändras. Det är 
polisens ansvar att hantera regelverk och tillstånd för pyrotekniska varor och detta 
förtydligas nu i ordningsföreskrifterna. 
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Sida 2 av 3 

Föroreningar efter hundar 

Det föreslås att kartbilagor i § 19 revideras för Väjern och Smögen. Förbudsområden 
föreslås utökas då samhällena har växt och blivit större. Texten behöver inte ändras i 
föreskrifterna. 
 

Övriga revideringar 

Övriga revideringar är tillägg av; nya kyrkogården i Askum i § 3, samt att paragraferna 
ändras då en paragraf utgår. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan på Sotenäs kommun. 

Regelverk  

Ordningslagen; Lokala föreskrifter m. m. 
8 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de 
ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra den lokala ordningsföreskriftens paragraf 11, 
paragraf 15, paragraf 22 till nedan samt stryka paragraf 23: 
 
Högtalarutsändning 
11 §  
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det 
uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte 
ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Camping och bosättningar 
15 §  
Övernattning i tält, husvagn, husbil, bil, övernattning utomhus eller bosättning får inte 
ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats, 
såvida marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Sotenäs 
kommun eller annan markägare bestämt att camping eller bosättning under viss tid får 
äga rum där. 
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Sida 3 av 3 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
22 §  
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska inom markerat område 
i Hovenäset, Smögen, Malmön och Hunnebostrand enligt bilagor ”förbudsområde 
pyroteknik”. Det är även förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter 
från äldreboenden. (Hunnebohemmet och Kvarnbergshemmet). Se kartbilaga. 
Övriga tillstånd och regler för pyrotekniska varor hanterar polismyndigheten. 
 
Vidare att kartbilagor revideras i § 19 för Väjern och Smögen, samt att anta övriga 
mindre justeringar. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterad 2022-02-23 
Karta Hunnebohemmet Förbudsområde fyrverkeri daterad, 2022-02-23 
Karta Kvarnbergshemmet Förbudsområde fyrverkeri, daterad 2022-02-23 
Karta Smögen Plocka upp föroreningar efter hundar, daterad 2022-02-23 
Karta Väjern Plocka upp föroreningar efter hundar, daterad 2022-02-23 
 

Beslutet skickas till 
Räddningschef 
Anläggningschef 
Besöksnäringslivsutvecklaren 

  
Tomas Wallin Fredrik Torstensson 
Anläggningschef Chef avd Drift och projekt 

  
Peter Bergman  
Räddningschef  
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sotenäs kommun 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 2021-09-22 § 98 
 
Sotenäs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 §  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 
3 kap. ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Sotenäs kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 22 § och 
23 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor.  
 
2 §  
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 22 och 
23 §§ är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 
 
3 §  
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, nedanstående områden jämställas med offentlig 
plats:  
        

a) Följande begravningsplatser:   
 Kyrkogården Sandbogen 
 Vägga kyrkogård 
 Hovenäsets kyrkogård 
 Tossene gamla och nya kyrkogård 
 Askums gamla och nya g.a kyrkogård 
 Bovallstrands kyrkogård 
 Malmöns kyrkogård 
 Sandö kyrkogård 
 Hunnebostrands kyrkogård 
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b) Följande badplatser: 
 Malmön – Kattesand, Pärlane och Badhuset 
 Hunnebostrand – Sankt Görans Ö och Hästedalen 
 Kungshamn – Fisketången, Stenbogen och Ramnerer 
 Bovallstrand –Badholmarna 
 Smögen – Sandö, Vallevik och herr- och dambadet vid Makrillviken 
 Väjerns badplats Hammarudden 
 Hovenäsets badplats Reso 
 Röds badplats 

 
c) Följande idrottsplatser: 

 Idrottsplatsen Kungshamnsvallen 
 Idrottsplatsen Hunnebostrand 
 Idrottsplatsen Bovallstrand 
 Idrottsplats Smögen 

 
4 §  
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 8 §, 10 § första stycket, 11 §, 23 
§ och 24 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
 
 
Lastning av varor m.m. 

5 §  
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brand-
släckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras.  
 
 
Schaktning, grävning m.m. 

6 §  

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker 
på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
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Störande buller 

7 §  

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Containrar 

8 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer. Tillstånd för uppställning krävs av polismyndigheten. 
 
Markiser, flaggor och skyltar 

9 §  

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,50 meter och längre än 2 meter från husvägg eller den del över en 
körbana som ligger inom 0,5 meter från körbanekant på lägre höjd än 4,60 meter. 
 
Tillstånd för trottoarpratare, markiser, banderoller, parasoller, klädställningar o dyl 
måste sökas hos Polismyndigheten. All otillåtet nyttjande av offentlig platsmark anmäls 
till Polismyndigheten för åtgärd. 
 
Affischering 

10 § 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig 
plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 
Högtalarutsändning 

11 §  

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 
Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att det 
uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte 
ske utan polismyndighetens tillstånd. 
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Insamling av pengar  

12 §  

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 
 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda 
kartbilagor. 
 

Förtäring av alkohol 

13 §  

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat än i samband 
med tillåten servering:  
 
Smögen: Smögenbryggan som definieras som området mellan Smögens Fiskauktion 
och Smöghålet. Till detta räknas angränsande trappor och gränder som används som 
allmänna gångvägar och begränsas norrut av gatorna Vikingagatan, Evert Taubes väg 
och Jakobhällsvägen.   
 
Kungshamn: Parkeringen vid gästhamnen till och med Bäckevikstorget och 
Hamngatans sträckning däremellan. 
 
Hunnebostrand: Gästhamnen från och med parkeringsplatsen i sydväst, vid 
hamnkontoret, till och med parkeringen vid Köpmansgatan. Området begränsas av 
Södra och Norra Strandgatorna 
 
Samtliga områden finns beskrivna i bilagda kartor. 
 
Ambulerande försäljning 

14 §  
Ambulerande försäljning får inte ske på Smögenbryggan. 

 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd 
enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. 
 
Camping och bosättningar 

15 §  
Camping får inte ske på offentliga platser. 
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Övernattning i tält, husvagn, husbil, bil, övernattning utomhus eller bosättning får inte 
ske på offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats, 
såvida marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller Sotenäs 
kommun eller annan markägare bestämt att camping eller bosättning under viss tid får 
äga rum där. 
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Hundar 

16 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17,18 och 19 §§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för 
polishund i tjänst. 
 
17 §  
Hundar ska hållas kopplade på begravningsplatser och badplatser vilka är angivna i § 3 i 
dessa förskrifter. 
 
 
18 §  
Under tiden f r om 1 maj t o m 30 sept får hundar inte vistas på i § 3 i dessa föreskrifter 
angivna badplatser  
 
19 §  
Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentliga platser i de centrala delarna av 
tätorterna Kungshamn, Smögen, Hovenäset, Väjern, Hunnebostrand, Ulebergshamn, 
Bovallstrand och Malmön inom de områden som markerats på bilagorna 1-8 samt på de 
i §3 i dessa föreskrifter angivna begravningsplatser, badplatser och idrottsplatser. 
 
Växtlighet från tomt 

20 §  
Innehavare av fastighet skall förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns såsom 
buskar, häckar och träd. Om inget annat framgår av följande skrivningar skall fri höjd för 
växtlighet vara 2,50 m över gång- och cykelbana och 4,60 m över körbana. Växtligheten får 
inte inkräkta på gångbanans eller körbanans bredd.  
 
På tomt, med egen utfart mot gata, får höjd på växtligheten högst vara 0,80 m över 
körbanan på en sträcka av 2,50 m på vardera sidan om utfarten och åt vardera hållet utmed 
fastighetens gräns.  
 
På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten vara högst 0,80 m räknat 
från körbanornas närmsta kant och skärningspunkt och 10 m åt vardera hållet. 
 
Adressnummerskyltar 

21 §  
Ägare av fastighet som av byggnadsnämnden tilldelats adressnummer är skyldig att 
anskaffa, uppsätta och bekosta adressnummerskylt. 
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  

22 §  
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom markerat område i 
Hovenäset, Smögen, Malmön och Hunnebostrand enligt bilaga.   
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska inom markerat 
område i Hovenäset, Smögen, Malmön och Hunnebostrand enligt bilaga 
”förbudsområde pyroteknik”. Det är även förbjudet att använda pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från äldreboenden. (Hunnebohemmet och 
Kvarnbergshemmet). Se kartbilagor. 
Övriga tillstånd och regler för pyrotekniska varor hanterar polismyndigheten. 
 
23 §  
Inom kommunens övriga områden är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd 
använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt 
valborgsmässoafton mellan klockan 16:00 och 03:00 påföljande dag. 
 
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från närmaste del av byggnad tillhörande Kvarnbergshemmet, 
Hunnebohemmet och Bankeberg.  
 
 
Luftvapen, fjädervapen mm 

234 §   
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- eller slangbågar får inte användas på 
offentlig eller därmed jämställd plats. Undantag kan medges genom tillstånd av 
polismyndigheten för idrottsutövning som innefattar dessa skjutvapen  
 
Avgift för att använda offentlig plats 

245 §  
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats 
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

256 §  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 §, 13 § första och andra styckena, 14 §,  16–23 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
_______________ 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den xx17 april oktober 20221 

formaterade: Teckensnitt:Kursiv
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Lokala ordningsföreskrifter - Väjern
Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom markerat område. 

Förslag 2022-02-23



Lokala ordningsföreskrifter - Smögen
Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom markerat område. 

Förslag 2022-02-23



!

Förbudsområde för pyroteknik runt Hunnebohemmet

1:3 000
Förslag 2022-02-23



!

Förbudsområde för fyrverkeri
runt Kvarnbergshemmet

1:3 000

Förslag 2022-02-23
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sotenäs kommun 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 2021-09-22 § 98 
 
Sotenäs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 §  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 
3 kap. ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Sotenäs kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 22 § och 
23 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor.  
 
2 §  
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
1 kap. 2 § första stycket 1–4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 22 och 
23 §§ är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 
 
3 §  
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, nedanstående områden jämställas med offentlig 
plats:  
        

a) Följande begravningsplatser:   
• Kyrkogården Sandbogen 
• Vägga kyrkogård 
• Hovenäsets kyrkogård 
• Tossene gamla och nya kyrkogård 
• Askums g.a kyrkogård 
• Bovallstrands kyrkogård 
• Malmöns kyrkogård 
• Sandö kyrkogård 
• Hunnebostrands kyrkogård 
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b) Följande badplatser: 
• Malmön – Kattesand, Pärlane och Badhuset 
• Hunnebostrand – Sankt Görans Ö och Hästedalen 
• Kungshamn – Fisketången, Stenbogen och Ramnerer 
• Bovallstrand –Badholmarna 
• Smögen – Sandö, Vallevik och herr- och dambadet vid Makrillviken 
• Väjerns badplats Hammarudden 
• Hovenäsets badplats Reso 
• Röds badplats 

 
c) Följande idrottsplatser: 

• Idrottsplatsen Kungshamnsvallen 
• Idrottsplatsen Hunnebostrand 
• Idrottsplatsen Bovallstrand 
• Idrottsplats Smögen 

 
4 §  
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 8 §, 10 § första stycket, 11 §, 23 
§ och 24 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
 
 
Lastning av varor m.m. 

5 §  
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brand-
släckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras.  
 
 
Schaktning, grävning m.m. 

6 §  

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker 
på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
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Störande buller 

7 §  

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Containrar 

8 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer. Tillstånd för uppställning krävs av polismyndigheten. 
 
Markiser, flaggor och skyltar 

9 §  

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,50 meter och längre än 2 meter från husvägg eller den del över en 
körbana som ligger inom 0,5 meter från körbanekant på lägre höjd än 4,60 meter. 
 
Tillstånd för trottoarpratare, markiser, banderoller, parasoller, klädställningar o dyl 
måste sökas hos Polismyndigheten. All otillåtet nyttjande av offentlig platsmark anmäls 
till Polismyndigheten för åtgärd. 
 
Affischering 

10 § 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig 
plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 
Högtalarutsändning 

11 §  

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 
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Insamling av pengar  

12 §  

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs 
inte tillstånd. 
 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilagda 
kartbilagor. 
 

Förtäring av alkohol 

13 §  

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat än i samband 
med tillåten servering:  
 
Smögen: Smögenbryggan som definieras som området mellan Smögens Fiskauktion 
och Smöghålet. Till detta räknas angränsande trappor och gränder som används som 
allmänna gångvägar och begränsas norrut av gatorna Vikingagatan, Evert Taubes väg 
och Jakobhällsvägen.   
 
Kungshamn: Parkeringen vid gästhamnen till och med Bäckevikstorget och 
Hamngatans sträckning däremellan. 
 
Hunnebostrand: Gästhamnen från och med parkeringsplatsen i sydväst, vid 
hamnkontoret, till och med parkeringen vid Köpmansgatan. Området begränsas av 
Södra och Norra Strandgatorna 
 
Samtliga områden finns beskrivna i bilagda kartor. 
 
Ambulerande försäljning 

14 §  
Ambulerande försäljning får inte ske på Smögenbryggan. 

 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i 
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd 
enligt 3 kap. 1 § ordningslagen. 
 
Camping 

15 §  
Camping får inte ske på offentliga platser. 
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Hundar 

16 § 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17,18 och 19 §§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för 
polishund i tjänst. 
 
17 §  
Hundar ska hållas kopplade på begravningsplatser och badplatser vilka är angivna i § 3 i 
dessa förskrifter. 
 
 
18 §  
Under tiden f r om 1 maj t o m 30 sept får hundar inte vistas på i § 3 i dessa föreskrifter 
angivna badplatser  
 
19 §  
Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentliga platser i de centrala delarna av 
tätorterna Kungshamn, Smögen, Hovenäset, Väjern, Hunnebostrand, Ulebergshamn, 
Bovallstrand och Malmön inom de områden som markerats på bilagorna 1-8 samt på de 
i §3 i dessa föreskrifter angivna begravningsplatser, badplatser och idrottsplatser. 
 
Växtlighet från tomt 

20 §  
Innehavare av fastighet skall förhindra ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns såsom 
buskar, häckar och träd. Om inget annat framgår av följande skrivningar skall fri höjd för 
växtlighet vara 2,50 m över gång- och cykelbana och 4,60 m över körbana. Växtligheten får 
inte inkräkta på gångbanans eller körbanans bredd.  
 
På tomt, med egen utfart mot gata, får höjd på växtligheten högst vara 0,80 m över 
körbanan på en sträcka av 2,50 m på vardera sidan om utfarten och åt vardera hållet utmed 
fastighetens gräns.  
 
På hörntomt, vid gata eller cykelbana, får höjd på växtligheten vara högst 0,80 m räknat 
från körbanornas närmsta kant och skärningspunkt och 10 m åt vardera hållet. 
 
Adressnummerskyltar 

21 §  
Ägare av fastighet som av byggnadsnämnden tilldelats adressnummer är skyldig att 
anskaffa, uppsätta och bekosta adressnummerskylt. 
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  

22 §  
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom markerat område i 
Hovenäset, Smögen, Malmön och Hunnebostrand enligt bilaga.   
 
23 §  
Inom kommunens övriga områden är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd 
använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt 
valborgsmässoafton mellan klockan 16:00 och 03:00 påföljande dag. 
 
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från närmaste del av byggnad tillhörande Kvarnbergshemmet, 
Hunnebohemmet och Bankeberg.  
 
 
Luftvapen, fjädervapen mm 

24 §   
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- eller slangbågar får inte användas på 
offentlig eller därmed jämställd plats. Undantag kan medges genom tillstånd av 
polismyndigheten för idrottsutövning som innefattar dessa skjutvapen  
 
Avgift för att använda offentlig plats 

25 §  
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats 
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

26 §  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 §, 13 § första och andra styckena, 14 §,  16–23 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
_______________ 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 oktober 2021 
 
 



Nya ICA Bovallstrand KF 2021-09-22
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Bilaga § 12 Insamling av pengar, Hunnebostrand, sidan 2

10 0 10 [m]

1:300

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

COOP Hunnebostrand KF 2021-09-22
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© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

ICA Skeppet Kungshamn KF 2021-09-22
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© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

COOP Väggabacken Kungshamn
KF 2021-09-22
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© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

Systembolaget Kungshamn KF 2021-09-22



Bilaga § 12 Insamling av pengar, Hasselösund, sidan 6 

10 0 10 [m]

1:300

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

ICA Hasselösund, KF 2021-09-22



Bilaga § 12 Insamling av pengar, Bohus-Malmön, sidan 7

10 0 10 [m]

1:300

o

© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.

COOP Bohus-Malmön KF 2021-09-22
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Lokala ordningsföreskrifter - Hunnebostrand

Datum: 161004
Ritad av: Louise Fredriksson
Skala 1:2500

Område där spritdrycker, vin och starköl inte får förtäras.

Bilaga § 13 Förtäring av alkohol, sidan 1 
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Lokala ordningsföreskrifter - Kungshamn

Datum: 161004
Ritad av: Louise Fredriksson
Skala 1:2000

Område där spritdrycker, vin och starköl inte får förtäras.

Bilaga § 13 Förtäring av alkohol, sidan 2



Lokala ordningsföreskrifter - Smögen

Datum: 160503
Ritad av: Frida Göthberg
Skala 1:4000

Område där spritdrycker, vin och starköl inte får förtäras. 

Bilaga § 13 Förtäring av alkohol, sidan 3



Datum: 160407
Ritad av: Frida Göthberg
Skala: 1:8 000

Lokala ordningsföreskrifter - Bovallstrand
Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom markerat område.

Bilaga § 19 Föroreningar efter hundar, sidan 1



Lokala ordningsföreskrifter - Hovenäset

Datum: 160407
Ritad av: Frida Göthberg
Skala: 1:5 000

Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom markerat område.

Bilaga § 19 Föroreningar efter hundar, sidan 2



Datum: 160407
Ritad av: Frida Göthberg
Skala: 1:12 000

Lokala ordningsföreskrifter - Hunnebostrand
Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom markerat område.

Bilaga § 19 Föroreningar efter hundar, sidan 3



Datum: 160407
Ritad av: Frida Göthberg
Skala: 1:12 000

Lokala ordningsföreskrifter - Kungshamn
Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom markerat område.

Bilaga § 19 Föroreningar efter hundar, sidan 4



Datum: 160407
Ritad av: Frida Göthberg
Skala: 1:7000

Lokala ordningsföreskrifter - Malmön
Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom markerat område.

Bilaga § 19 Föroreningar efter hundar, sidan 5



Datum: 160407
Ritad av: Frida Göthberg
Skala: 1:13 000

Lokala ordningsföreskrifter - Smögen
Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom markerat område.

Bilaga § 19 Föroreningar efter hundar, sidan 6



Lokala ordningsföreskrifter - Ulebergshamn

Datum: 160819
Ritad av: Louise Fredriksson
Skala 1:5 000

Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom markerat område.

Bilaga § 19 Föroreningar efter hundar, sidan 7



Lokala ordningsföreskrifter - Väjern

Datum: 160407
Ritad av: Frida Göthberg
Skala: 1:7 000

Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom markerat område.

Bilaga § 19 Föroreningar efter hundar, sidan 8



Bilaga,  Förbudsområde Pyroteknik 

Hovenäset 
Förbudet avgränsas norrut av Hovenäsvägen, i öster av Kryssnäsvägen, i söder av Långebryggans 
början och följer strandlinjen till att i väster begränsas av Smidesvägen. 

Hunnebostrand 
Förbudet begränsas norrut av Restaurang Kanten och sträcker sig österut mot Bankebergshemmet, 
avgränsas i öster från Bankebergshemmet rakt söderut mot Torggatan och följer gångväg mot 
Storkgatan och över berget mot Östanvindsvägen. Begränsas i söder av Hunnebovägen och 
Lahällevägen och i väster av Kaptensgatan ner mot gästhamnen och följer strandlinjen norrut. 

Malmön 
Norrut begränsas förbudet av bebyggelsens slut, i öster mot strandlinjen, i söder följer Smithebacken 
och Knapes väg. I väst Myrvägen, Ostegatan, Stengatan och Bygdegårdsgatan. 

Smögen 
Begränsas norrut av Brunnsgatan och Bredabergsvägen, Parkgatan, Hamngatan och ut mot 
Nordmanshuvudet. Begränsas i öster av sträckan från Normanshuvudet mot Kleven och i söder av 
Dykcenter Kontiki och Klevenvägen. I väster av Klevenvägen. 

Bilaga § 22 Förbudsområde pyroteknik, sidan 1
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Lokala ordningsföreskrifter - Hovenäset

Datum: 160411
Ritad av: Frida Göthberg
Skala: 1:2000

Kartan visar inom vilket område man inte får använda pyroteknik.

Bilaga § 22 Förbudsområde pyroteknik, sidan 2



Lokala ordningsföreskrifter - Hunnebostrand

Datum: 160411
Ritad av: Frida Göthberg
Skala: 1:3000

Kartan visar inom vilket område man inte får använda pyroteknik.

Bilaga § 22 Förbudsområde pyroteknik, sidan 3



Lokala ordningsföreskrifter - Malmön

Datum: 160411
Ritad av: Frida Göthberg
Skala: 1:4000

Kartan visar inom vilket område man inte får använda pyroteknik.

Bilaga § 22 Förbudsområde pyroteknik, sidan 4



Lokala ordningsföreskrifter - Smögen

Datum: 160411
Ritad av: Frida Göthberg
Skala: 1:5000

Kartan visar inom vilket område man inte får använda pyroteknik.

Bilaga § 22 Förbudsområde pyroteknik, sidan 5



Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 3 mars 2022 09:17 
Till: Anna-Lena Höglund 
Kopia: Info 
Ämne: angående begäran om remissyttrande ärende nr 213-8329-2022 
 
Hej 
 
Länsstyrelsen ser inte möjligheten att vara remissinstans angående revidering av ordningsföreskrifter, 
dnr 2022/000189. 
 
När kommunfullmäktige fattat beslut om ordningsföreskrifter ska dessa därefter omedelbart anmälas till 
Länsstyrelsen för prövning.     
 
Om Länsstyrelsen fungerar som remissinstans skulle det kunna innebära, vid prövningen av fullmäktiges 
beslut, att Länsstyrelsen redan i samband med remissen har tagit ställning och frågor om jäv kan då bli 
aktuella. 
 
Finns det något område som ni funderar på är ni välkomna att höra av er. Vi kan ju ha prövat någon 
liknande fråga som vi kan dela med oss av. 
    
 

Med vänlig hälsning  Roy Svensson   
Länsjurist 
Samhällsavdelningen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län  
403 40 Göteborg 

010-224 54 29 
073-079 60 31  
roy.svensson@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

 

mailto:roy.svensson@lansstyrelsen.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2F&data=04%7C01%7CAnna-Lena.Hoglund%40sotenas.se%7Cdc8a6faf99da468e4cad08d9fcee2d98%7C33a28581027d4a36bc93c9db429a0ea1%7C0%7C0%7C637818922169377416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eMd1FU2G95JXslSZfKQqR8bd0p0T1XhmCSBXesusMW4%3D&reserved=0
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KS § 49 Dnr 2022/000170 

Revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanfattning  

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig information och 
samråd mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen.  
 
Med anledning av att PRO Hunnebostrand avslutade sin verksamhet vid årsskiftet 2021/22 behöver 
det göras en revidering av gällande reglemente (KA 2018/963) under § 4.  
 
Förvaltningen har sett över gällande reglemente och tagit fram förslag till reviderat reglemente för 
Kommunala Pensionärsrådet.  
 
Omsorgsnämnden beslutade 2022-01-27 § 8 att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 
revideringen av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, daterad 2022-01-06. 

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente Kommunala Pensionärsrådet, 2022-01-06  
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Omsorgsnämndens protokoll 2022-01-27 § 8 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 27 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner revideringen av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, 
daterad 2022-01-06. 
 
 

Skickas till  

Kommunfullmäktige 
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KSAU § 27 Dnr 2022/000170 

Revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanfattning  

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig information och 
samråd mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen.  
 
Med anledning av att PRO Hunnebostrand avslutade sin verksamhet vid årsskiftet 2021/22 behöver 
det göras en revidering av gällande reglemente (KA 2018/963) under § 4.  
 
Förvaltningen har sett över gällande reglemente och tagit fram förslag till reviderat reglemente för 
Kommunala Pensionärsrådet.  
 
Omsorgsnämnden beslutade 2022-01-27 § 8 att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 
revideringen av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, daterad 2022-01-06. 

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente Kommunala Pensionärsrådet, 2022-01-06  
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Omsorgsnämndens protokoll 2022-01-27 § 8 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner revideringen av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet, 
daterat 2022-01-06. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
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ON § 8   Dnr 2021/000013 

Revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanfattning  

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig information och 
samråd mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen.  
 
Med anledning av att PRO Hunnebostrand avslutade sin verksamhet vid årsskiftet 2021/22 behöver 
det göras en revidering av gällande reglemente (KA 2018/963) under § 4.  
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott gav nämndsekreteraren i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på 
reglemente (ONAU 2021-12-09 § 181) för Omsorgsnämnden att fastställa och därefter föreslå 
Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.  

Beskrivning av ärendet  

Förvaltningen har sett över gällande reglemente och tagit fram förslag till reviderat reglemente för 
Kommunala Pensionärsrådet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ONAU 2022-01-14 §2. 
Tjänsteutlåtande nämndsekreterare, 2022-01-05 
Förslag Reglemente Kommunala Pensionärsrådet, 2022-01-06. 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av reglemente för 
Kommunala Pensionärsrådet. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-01-05 ON 2022/000013 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Zetterberg, maria.zetterberg@sotenas.se 
Nämndsekreterare 
 

Revidering reglemente Kommunala Pensionärsrådet 
 

Sammanfattning 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig 
information och samråd mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna 
i kommunen. 
 
Med anledning av att PRO Hunnebostrand avslutade sin verksamhet vid årsskiftet 2021/22 
behöver det göras en revidering av gällande reglemente (KA 2018/963) under § 4. 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott gav nämndsekreteraren i uppdrag att ta fram ett nytt 
förslag på reglemente (ONAU 2021-12-09 § 181) för Omsorgsnämnden att fastställa och 
därefter föreslå Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av reglemente för 
Kommunala Pensionärsrådet. 
   

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har sett över gällande reglemente och tagit fram förslag till reviderat 
reglemente för Kommunala Pensionärsrådet. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige att godkänna revideringen 
av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.    

Bilaga/Bilagor 
Förslag Reglemente Kommunala Pensionärsrådet, 2022-01-06. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Omsorgsnämnden 
 

  
Maria Zetterberg  
Nämndsekreterare  
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Reglemente för Kommunala pensionärsrådet   
 
Utgångspunkter för arbetet med pensionärsfrågor 

 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig 
information och samråd mellan kommunen och företrädare för 
pensionärsorganisationerna i kommunen i frågor som har aktualitet för ålders- och 
förtidspensionärer. 
 
Pensionärsrådet har som referensorgan inte ställning som kommunal nämnd. Rådet är 
dock en mycket viktig kanal till de äldre i samhället. Det är därför angeläget att rådet 
ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att deras synpunkter ska beaktas. 
 
 
Kommunala pensionärsrådets uppgifter och verksamhet 
§ 1 

• Kommunens olika organ ska genom kommunala pensionärsrådet samråda och 
informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika 
åtgärder som har, eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. 

 
• Kommunen ska i ett tidigt skede före beslut inhämta pensionärsorganisationernas 

synpunkter och samråda med dem. 
 
• Pensionärerna ges genom rådet en större delaktighet i kommunens insatser. 

Pensionärernas representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag 
till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldres förhållande 
i samhället. 

 
• I samband med planering och projektering av ny- eller ombyggnation av lokaler och 

äldrebostäder eller nya verksamheter som berör äldre i kommunen ska företrädare 
för pensionärsorganisationerna ges tillfälle att ingå i de planerings- och 
projektgrupper som bildas. 

 
Val av företrädare för de äldre och former för ersättning till dessa beslutas i varje enskilt 
fall. 
 
Kommunala pensionärsrådets organisation 
§ 2 
Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden. 
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Ansvar och rapportering 
§ 3 
Representanterna i pensionärsrådet ska regelbundet rapportera om rådets verksamhet till 
sina respektive nämnder. 
Representanterna ska också rapportera till kommunala pensionärsrådet om aktuella 
nämndsfrågor med betydelse för pensionärerna. 
 
 
Kommunala pensionärsrådets arbetsformer 
 
Sammansättning 
§ 4 
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. 
 
Tidpunkt för sammanträdena 
§ 5 
Kommunala pensionärsrådet sammanträder på dag och tid som rådet eller ordförande 
bestämmer.  
 
Kallelser 
§ 6 
Ordförande 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 som får 
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
När varken ordförande, förste eller andre vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
ordförandens uppgifter fullgöras av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
 
Protokoll 
§ 7 
Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollet delges ledamöter och ersättare i 
rådet, omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt övriga 
adjungerade. 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
 
Inkallande av ersättare 
§ 8 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
ska själv ansvara för att ersättaren informeras.  
 
 
Ersättarnas tjänstgöring  
§ 9 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Dock bör pågående ärende avgöras innan 
byte sker.  
 
Ersättare för ordföranden 
§ 10 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan öppna ett sammanträde, öppnar den 
sammanträdet som varit ledamot i rådet under längst tid, för att välja tillfällig 
ordförande för mötet. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dessa. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid övertar vice ordförande dennes uppgifter. 
 
Arvode 
§ 11 
Ersättning för kommunala pensionärsrådets representanter följer kommunens regelverk.  
 
Sammanträdesarvoden och reseersättningar för kommunens representanter betalas av 
respektive nämnd.  
 
Administrativ organisation 
§ 12 
Rådet kan överlåta vissa funktioner till en beredningsgrupp som består av ordföranden 
och en representant för vardera PRO och SPF. Förutom beredning av ärenden till rådet 
(t.ex. remissvar, granska detaljplaneförslag etc.) kan beredningsgruppen i brådskande 
fall avge yttranden i rådets ställe. 
 
Omsorgsförvaltningen i kommunen svarar för sekreterar- och kansliservice till 
kommunala pensionärsrådet.  
 
För att nå en bred förankring, ökad kunskap och vital debatt kan kommunstyrelsen eller 
omsorgsnämnden anordna seminarier i aktuella äldrefrågor. 
Kommunen bör i dessa frågor samverka med bildningsförbund, ideella organisationer, 
andra huvudmän och enskilda med intresse för ämnesområdet. 
 
Rådet sammanträder fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar 
detta. Sammanträdesplan fastställs vid årets första sammanträde. 
 
Ekonomi 
§ 13 
Omsorgsnämnden ansvarar för att budgetmedel tilldelas Kommunala pensionärsrådet. 
 
Rådets ledamöter bör beredas möjlighet att i särskilda fall delta i utbildning, kurs eller 
studieresa med speciell inriktning på äldreområdet. 
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KS § 33 Dnr 2021/000133 

Motion för att skapa fler bostäder 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att utreda möjligheterna att hitta lucktomter, för att förtäta samhällena och skapa fler 
fastigheter för bostäder.    

Beskrivning av ärendet 

En lucktomt är en mindre tomt eller markområde som inte har blivit bebyggd inom ett befintligt 
bostadsområde. Att bebygga lucktomter är ett bra sätt att förtäta befintliga områden.  
Förslaget innebär att fler tomter eventuellt kan erbjudas till personer i kommunens tomtkö 
alternativt Sotenäsbostäder för byggnation av flerfamiljshus.  
 
I dagsläget finns drygt 240 personer i kommunens tomtkö och behovet av fler tomter för bostäder i 
Sotenäs kommun är stort. Enligt delårsrapporten för Sotenäs kommun från augusti 2021 har 
kommunen som målsättning att bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt. 
Motionens förslag kan bidra till att denna målsättning uppnås om bostadsbebyggelse.  

Konsekvensbeskrivning 

Under ordinarie arbete är förvaltningen uppmärksam på eventuella lucktomter. När dessa upptäcks 
utreds aktuell tomt individuellt för att undersöka om en försäljning kan vara möjlig. För närvarande 
är ett tjugotal tomter under utredning och en av dem kommit så långt att förvaltningen har ett 
uppdrag från politiken. Flera lucktomter har emellertid av olika anledningar funnits olämpliga för 
permanentboende och har därmed hittills förblivit osålda.  
 
Förvaltningen bedömer att en särskild utredning av lucktomter skulle vara resurskrävande i en 
sådan omfattning att det är mer tidseffektivt att utreda lucktomter genom ordinarie arbete.  

Beslutsunderlag 

Motion – Skapa fler bostäder 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-18 § 24 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 24 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att motionen ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) mot Lars-Erik Knutssons (S)  förslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar Mikael Sternemars (L) förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Motion för att skapa fler bostäder 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att utreda möjligheterna att hitta lucktomter, för att förtäta samhällena och skapa fler 
fastigheter för bostäder.    

Beskrivning av ärendet 

En lucktomt är en mindre tomt eller markområde som inte har blivit bebyggd inom ett befintligt 
bostadsområde. Att bebygga lucktomter är ett bra sätt att förtäta befintliga områden.  
Förslaget innebär att fler tomter eventuellt kan erbjudas till personer i kommunens tomtkö 
alternativt Sotenäsbostäder för byggnation av flerfamiljshus.  
 
I dagsläget finns drygt 240 personer i kommunens tomtkö och behovet av fler tomter för bostäder i 
Sotenäs kommun är stort. Enligt delårsrapporten för Sotenäs kommun från augusti 2021 har 
kommunen som målsättning att bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt. 
Motionens förslag kan bidra till att denna målsättning uppnås om bostadsbebyggelse.  

Konsekvensbeskrivning 

Under ordinarie arbete är förvaltningen uppmärksam på eventuella lucktomter. När dessa upptäcks 
utreds aktuell tomt individuellt för att undersöka om en försäljning kan vara möjlig. För närvarande 
är ett tjugotal tomter under utredning och en av dem kommit så långt att förvaltningen har ett 
uppdrag från politiken. Flera lucktomter har emellertid av olika anledningar funnits olämpliga för 
permanentboende och har därmed hittills förblivit osålda.  
 
Förvaltningen bedömer att en särskild utredning av lucktomter skulle vara resurskrävande i en 
sådan omfattning att det är mer tidseffektivt att utreda lucktomter genom ordinarie arbete.  

Beslutsunderlag 

Motion – Skapa fler bostäder 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-02-18 § 24 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-02-10 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att motionen ska anses besvarad. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att motionen ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) förslag mot Lars-Erik Knutssons (S) 
förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Mats Abrahamssons (M) förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-10 KA 2021/000133 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Celine Hennström, 0523-66 46 21 
celine.hennstrom@sotenas.se 
Mark- och exploateringsingenjör 
 

Motion för att skapa fler bostäder 
 

Sammanfattning 
En motion angående utredning av lucktomter har lämnats in till kommunen den 5 februari 
2021, Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) önskar förtäta samhällena och 
skapa fler fastigheter för bostäder.    

Beskrivning av ärendet 
En lucktomt är en mindre tomt eller markområde som inte har blivit bebyggd inom ett 
befintligt bostadsområde. Att bebygga lucktomter är ett bra sätt att förtäta befintliga 
områden. 
 
Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) har lämnat in ett förslag angående 
utredning av lucktomter. Förslaget innebär att fler tomter eventuellt kan erbjudas till 
personer i kommunens tomtkö alternativt Sotenäsbostäder för byggnation av 
flerfamiljshus.  
 
I dagsläget finns drygt 240 personer i kommunens tomtkö och behovet av fler tomter för 
bostäder i Sotenäs kommun är stort. Enligt delårsrapporten för Sotenäs kommun från 
augusti 2021 har kommunen som målsättning att bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet 
på en hållbar tillväxt. Motionens förslag kan bidra till att denna målsättning uppnås om 
bostadsbebyggelse.  

Konsekvensbeskrivning 
Under ordinarie arbete är förvaltningen uppmärksam på eventuella lucktomter. När dessa 
upptäcks utreds aktuell tomt individuellt för att undersöka om en försäljning kan vara 
möjlig. För närvarande är ett tjugotal tomter under utredning och en av dem kommit så 
långt att förvaltningen har ett uppdrag från politiken. Flera lucktomter har emellertid av 
olika anledningar funnits olämpliga för permanentboende och har därmed hittills förblivit 
osålda.  
 
Förvaltningen bedömer att en särskild utredning av lucktomter skulle vara resurskrävande i 
en sådan omfattning att det är mer tidseffektivt att utreda lucktomter genom ordinarie 
arbete.  
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Ekonomi  

Vid försäljningar av kommunala lucktomter skulle detta innebära intäkter till kommunen. 
Genom att skapa fler tomter kan kommunen möjliggöra för fler invånare och kommunen 
kan växa vilket kan leda till mer skatteintäkter.  

Hållbar utveckling 

Positivt med förslaget är att lucktomter i regel finns i befintliga bostadsområden, där 
infrastrukturen för el, sophantering, vatten och vägar redan är utbyggt. Det innebär att 
kommunen inte behöver stå för någon ytterligare kostnad att bygga ut infrastrukturen vid 
försäljning av dessa kommunala tomter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
   

Beslutsunderlag 
Motion – Skapa fler bostäder 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  
Celine Hennström Håkan Von Dolwitz 
Mark- och exploateringsingenjör Plan- och byggchef 
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Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Britt Lindgren (C) och Olof Börjesson (C) ang. avgift för sorterade grovsopor på 

Hogenäs  
2. Motion från Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) för att skapa fler bostäder 
3. Medborgarförslag belägga ytan med betong på ishockeyrinken i Hunnebostrand  
4. Medborgarförslag, ang parkeringsavgift på Fisketången sommartid  
5. Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och vara delaktiga i 

kommunens planprocesser  
6. Motion från Therése Mancini (S) om hörlurar 
7. Motion från Therése Mancini (S) om isbanor 
8. Motion från Mikael Andersson (-) om fler invånare i Sotenäs 
9. Motion från Mikael Andersson (-) om cykelledssamordnare 
10. Motion från Mikael Andersson (-) om utred finansieringsalternativ för Sotenäs bostäder AB.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslagen till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



Motion  
 

 

Motion för att skapa fler bostäder. 

 

Bakgrund 

I Sotenäs kommun råder idag bostadsbrist och behovet av fler bostäder är stort. 

Förtätning genom s.k. lucktomter skulle ge möjligheter till fler hustomter för en 

och flerfamiljshus. Investeringar för infrastruktur för el, sophantering, vatten & 

vägar borde inte bli så stora. Kommunen skulle få fler innevånare och därmed 

mer i skatteintäkter. 

 

Förslag 

Att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheterna att hitta lucktomter, för att kunna förtäta samhällena i 

Sotenäs kommun, för en och flerfamiljshus. Tomterna erbjuds personer i 

Sotenäs kommuns tomtkö, och Sotenäsbostäder för byggnation av  

lägenheter. 
 

Fördelar 

Infrastrukturen för el, sophantering, vatten & vägar finns redan. 

 

 

Liberalerna i Sotenäs  

2021-02-05 

Mikael Sternemar (L) 

Michael Sandberg (L) 
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KS § 34 Dnr 2021/000183 

Motion - fler invånare i Sotenäs 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att följande ska utredas; inrätta en kommunsäljare, en 
lotsgrupp och utreda konsekvenserna av en skattesänkning samt att utreda hur dessa förändringar 
skulle påverka inflyttningen/avflyttningen av barnfamiljer.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har överlämnat rubricerad motion till kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen framställs följande yrkanden: 
1. Att Kommunfullmäktige ger kommunledningen i uppdrag att se över möjligheterna att inrätta: En 
”kommunsäljare” och en lotsgrupp (kan vara en ideell sådan) som aktivt skulle kunna ta hand om 
intressenter och potentiella intressenter som vill bo och verka i Sotenäs Kommun.  
2. Att Sotenäs kommun utreder konsekvenser av en skattesänkning om 1-3kr i syfte att locka fler att 
skriva sig hos oss. 
3. Att i varje större fråga väga in hur frågan påverkar inflyttningen/avflyttningen av barnfamiljer. 
”Sotenäs erbjuder att du tar med ditt jobb och får ett nytt liv.”  

Nuläge 

Näringslivsutvecklare, lotsgrupp och samordnare för nyinflyttade 
Kommunen har idag en näringslivsutvecklare anställd som sammankallar lotsgruppsmöten när 
näringslivet påkallar. Detta gäller såväl nya etableringar som när våra befintliga näringsidkare 
behöver hjälp med etablering eller verksamhetsförändringar. Till mötena kallas relevant expertis 
från andra förvaltningar.  
 
På kommunens hemsida framgår det att det finns en samordnare som kan hjälpa till vid inflyttning 
till Sotenäs kommun och kontaktuppgifter till kommunens kommunikatör. Där finns också en 
broschyr som tagits fram i samråd med näringslivet.  

Planeringsförutsättningar och fastställande av skattesats 
Inför fastställande av den kommunala budgeten i mål- och resursplanen utreds förutsättningarna för 
detta i ärende om planeringsförutsättningar som beslutas av kommunfullmäktige. I detta ärende görs 
alltså en utredning av förutsättningar för budget kommande år. Bland de förutsättningar som ingår 
är innevånarantalet som helhet en mycket viktig faktor, men också den demografiska fördelningen 
per åldersgrupp. Detta eftersom människor i arbetsför ålder genererar intäkter till den kommunala 
budgeten, medan det kommunala uppdraget, och därmed kommunens kostnader, i första hand riktar 
sig till barn och äldre. Syftet med skatteuttaget är att använda detta till det kommunala uppdraget 
som bl.a. handlar om att utbilda och ta hand om våra barn och äldre. Åldersfördelningen i 
kommunens har stor betydelse också för det statliga utjämningssystemet som syftar till att utjämna 
förutsättningarna mellan kommunerna, bl.a. utifrån demografisk fördelning.  
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Forts. KS § 34 

Budgetberäkningen görs utifrån en modell från Sveriges kommuner och regioner där 
budgetsimuleringar görs utifrån ökat eller minskat skatteuttag. I simuleringen kan man alltså se hur 
mycket lägre intäkter sänkt eller höjd skattesats skulle innebära för kommunen. I samma verktyg 
görs simuleringar av vilken effekt ökat eller minskat innevånarantal i olika åldersgrupper har på 
skatteintäkterna och kommunens kostnader.    
 
En skattesänkning, liksom förändringar i antal innevånare, påverkar den kommunala servicen som 
omfattas av kommunens kärnuppdrag. En minskning av skatteuttaget minskar utrymmet för 
utförande av detta uppdrag. Hur effektivt detta uppdrag sköts brukar mätas med 
nettokostnadsavvikelse. Detta är skillnaden mellan nettokostnad och referenskostnad baserat på 
kostnaderna i kommuner med liknande budgetförutsättningar. 
 
Sotens kommuns nettokostnad för verksamheterna har legat högt jämfört med referenskostnaden för 
kommuner med likande budgetförutsättningar men har minskat de senaste åren. En positiv 
nettokostnadsavvikelse kan, men behöver inte, handla om effektivitet, utan kan bero på att 
kommunen valt en högre servicenivå för sina medlemmar.  
 
Andra förutsättningar som analyseras i ärende om planeringsförutsättningar är konjunkturläge, 
arbetskraftsförutsättningar, klimatanpassningsåtgärder, kommunen som attraktiv arbetsgivare, 
brukare i äldreomsorgen, riktade statsbidrag och generellt om förutsättningar för kommunernas 
ekonomi.  
 
Utifrån dessa förutsättningar har skattesatsen och i Sotenäs kommun har den fastställts till 21,99 
procent. 

Mål- och resursplan 2022-2025, budget 2022 
I kommunens mål- och resursplan har kommunen fastställt tre finansiella mål och tio 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Mål nr 10 lyder "Sotenäs kommun arbetar 
strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad demografisk befolkningsutveckling där det finns 
en stark framtidstro, att fler unga väljer att bo kvar och fler yrkesverksamma bosätter sig i 
kommunen."  
 
Härutöver omfattar finns mål om attraktiv skolkommun, gott företagsklimat, attraktiv kultur- och 
fritidskommun, bredd och variation i bostadsutbudet, infrastruktur och kollektivtrafik, hållbar 
utveckling samt att arbeta med kompetensförsörjning både för kommunen och näringslivet och om 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
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Slutsats 

Nämnderna har i sina internbudgetar satt mål inom ramen för sitt uppdrag i syfte att genomföra 
fullmäktiges mål. Förvaltningarna arbetar med handlingsplaner för att säkerställa att verksamheten 
bedrivs mot kommunfullmäktiges mål.  
Kommunen har näringslivsutvecklare anställd, en aktiv lotsfunktion och en samordnare för 
nyinflyttade. Kommunens mål- och resursplan driver därmed utvecklingen i samma riktning som 
motionären föreslår. Utredningen om innevånarantal och budgetering av verksamheter för 
kommunal service görs inom ramen för ärende om planeringsförutsättningar, skattesats och budget. 
En utredning om skattesatsens påverkan på flyttströmmar vore i och för sig intressant. Det finns 
dock också ett antal andra faktorer som påverkar människors val av bostads- och folkbokföringsort.  
Förvaltningens samlade bedömning är att motionen kan anses besvarad inom ramen för ordinarie 
arbete enligt redogörelsen under nuläge.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-01-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-02-23 § 26 

Yrkande 

Roland Mattsson (M),  Stig-Arne Helmersson (C), Therése Mancini (S) och Sebastian Andersson 
(SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Motion - fler invånare i Sotenäs 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att följande ska utredas; inrätta en kommunsäljare, en 
lotsgrupp och utreda konsekvenserna av en skattesänkning samt att utreda hur dessa förändringar 
skulle påverka inflyttningen/avflyttningen av barnfamiljer.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har överlämnat rubricerad motion till kommunstyrelsen för beredning.  
 
I motionen framställs följande yrkanden: 
1. Att Kommunfullmäktige ger kommunledningen i uppdrag att se över möjligheterna att inrätta: En 
”kommunsäljare” och en lotsgrupp (kan vara en ideell sådan) som aktivt skulle kunna ta hand om 
intressenter och potentiella intressenter som vill bo och verka i Sotenäs Kommun.  
2. Att Sotenäs kommun utreder konsekvenser av en skattesänkning om 1-3kr i syfte att locka fler att 
skriva sig hos oss. 
3. Att i varje större fråga väga in hur frågan påverkar inflyttningen/avflyttningen av barnfamiljer. 
”Sotenäs erbjuder att du tar med ditt jobb och får ett nytt liv.”  

Nuläge 

Näringslivsutvecklare, lotsgrupp och samordnare för nyinflyttade 
Kommunen har idag en näringslivsutvecklare anställd som sammankallar lotsgruppsmöten när 
näringslivet påkallar. Detta gäller såväl nya etableringar som när våra befintliga näringsidkare 
behöver hjälp med etablering eller verksamhetsförändringar. Till mötena kallas relevant expertis 
från andra förvaltningar.  
 
På kommunens hemsida framgår det att det finns en samordnare som kan hjälpa till vid inflyttning 
till Sotenäs kommun och kontaktuppgifter till kommunens kommunikatör. Där finns också en 
broschyr som tagits fram i samråd med näringslivet.  

Planeringsförutsättningar och fastställande av skattesats 
Inför fastställande av den kommunala budgeten i mål- och resursplanen utreds förutsättningarna för 
detta i ärende om planeringsförutsättningar som beslutas av kommunfullmäktige. I detta ärende görs 
alltså en utredning av förutsättningar för budget kommande år. Bland de förutsättningar som ingår 
är innevånarantalet som helhet en mycket viktig faktor, men också den demografiska fördelningen 
per åldersgrupp. Detta eftersom människor i arbetsför ålder genererar intäkter till den kommunala 
budgeten, medan det kommunala uppdraget, och därmed kommunens kostnader, i första hand riktar 
sig till barn och äldre. Syftet med skatteuttaget är att använda detta till det kommunala uppdraget 
som bl.a. handlar om att utbilda och ta hand om våra barn och äldre. Åldersfördelningen i 
kommunens har stor betydelse också för det statliga utjämningssystemet som syftar till att utjämna 
förutsättningarna mellan kommunerna, bl.a. utifrån demografisk fördelning.  
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Budgetberäkningen görs utifrån en modell från Sveriges kommuner och regioner där 
budgetsimuleringar görs utifrån ökat eller minskat skatteuttag. I simuleringen kan man alltså se hur 
mycket lägre intäkter sänkt eller höjd skattesats skulle innebära för kommunen. I samma verktyg 
görs simuleringar av vilken effekt ökat eller minskat innevånarantal i olika åldersgrupper har på 
skatteintäkterna och kommunens kostnader.    
 
En skattesänkning, liksom förändringar i antal innevånare, påverkar den kommunala servicen som 
omfattas av kommunens kärnuppdrag. En minskning av skatteuttaget minskar utrymmet för 
utförande av detta uppdrag. Hur effektivt detta uppdrag sköts brukar mätas med 
nettokostnadsavvikelse. Detta är skillnaden mellan nettokostnad och referenskostnad baserat på 
kostnaderna i kommuner med liknande budgetförutsättningar. 
 
Sotens kommuns nettokostnad för verksamheterna har legat högt jämfört med referenskostnaden för 
kommuner med likande budgetförutsättningar men har minskat de senaste åren. En positiv 
nettokostnadsavvikelse kan, men behöver inte, handla om effektivitet, utan kan bero på att 
kommunen valt en högre servicenivå för sina medlemmar.  
 
Andra förutsättningar som analyseras i ärende om planeringsförutsättningar är konjunkturläge, 
arbetskraftsförutsättningar, klimatanpassningsåtgärder, kommunen som attraktiv arbetsgivare, 
brukare i äldreomsorgen, riktade statsbidrag och generellt om förutsättningar för kommunernas 
ekonomi.  
 
Utifrån dessa förutsättningar har skattesatsen och i Sotenäs kommun har den fastställts till 21,99 
procent. 

Mål- och resursplan 2022-2025, budget 2022 
I kommunens mål- och resursplan har kommunen fastställt tre finansiella mål och tio 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Mål nr 10 lyder "Sotenäs kommun arbetar 
strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad demografisk befolkningsutveckling där det finns 
en stark framtidstro, att fler unga väljer att bo kvar och fler yrkesverksamma bosätter sig i 
kommunen."  
 
Härutöver omfattar finns mål om attraktiv skolkommun, gott företagsklimat, attraktiv kultur- och 
fritidskommun, bredd och variation i bostadsutbudet, infrastruktur och kollektivtrafik, hållbar 
utveckling samt att arbeta med kompetensförsörjning både för kommunen och näringslivet och om 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-02-23 §§ 18-42 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(40)
 

 
 

Forts. KSAU § 26 

Slutsats 

Nämnderna har i sina internbudgetar satt mål inom ramen för sitt uppdrag i syfte att genomföra 
fullmäktiges mål. Förvaltningarna arbetar med handlingsplaner för att säkerställa att verksamheten 
bedrivs mot kommunfullmäktiges mål.  
Kommunen har näringslivsutvecklare anställd, en aktiv lotsfunktion och en samordnare för 
nyinflyttade. Kommunens mål- och resursplan driver därmed utvecklingen i samma riktning som 
motionären föreslår. Utredningen om innevånarantal och budgetering av verksamheter för 
kommunal service görs inom ramen för ärende om planeringsförutsättningar, skattesats och budget. 
En utredning om skattesatsens påverkan på flyttströmmar vore i och för sig intressant. Det finns 
dock också ett antal andra faktorer som påverkar människors val av bostads- och folkbokföringsort.  
Förvaltningens samlade bedömning är att motionen kan anses besvarad inom ramen för ordinarie 
arbete enligt redogörelsen under nuläge.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-01-12 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-01-12 KA 2021/183 
 
Samhällbyggnadsförvaltningen 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 
 

Motion - fler invånare i Sotenäs 

Sammanfattning 
Ärendet rör en motion som inkommit till Sotenäs kommun med yrkande om utredning 
att inrätta en kommunsäljare, en lotsgrupp och utreda konsekvenserna av en 
skattesänkning samt att utreda hur dessa förändringar skulle påverka 
inflyttningen/avflyttningen av barnfamiljer.  
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har överlämnat rubricerad motion till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
I motionen framställer Mikael Andersson, partioberoende, följande yrkanden: 
 
1. Att KF ger kommunledningen i uppdrag att se över möjligheterna att inrätta: En 
”kommunsäljare” och en lotsgrupp (kan vara en ideell sådan) som aktivt skulle kunna ta 
hand om intressenter och potentiella intressenter som vill bo och verka i Sotenäs 
Kommun.  
2. Att Sotenäs kommun utreder konsekvenser av en skattesänkning om 1-3kr i syfte att 
locka fler att skriva sig hos oss (se bilaga för exempel).  
3. Att i varje större fråga väga in hur frågan påverkar inflyttningen/avflyttningen av 
barnfamiljer. ”Sotenäs erbjuder att du tar med ditt jobb och får ett nytt liv.”  
 

Nuläge 

Näringslivsutvecklare, lotsgrupp och samordnare för nyinflyttade 

 
Kommunen har idag en näringslivsutvecklare anställd som sammankallar 
lotsgruppsmöten när näringslivet påkallar. Detta gäller såväl nya etableringar som när 
våra befintliga näringsidkare behöver hjälp med etablering eller verksamhets-
förändringar. Till mötena kallas relevant expertis från andra förvaltningar.  
 
På kommunens hemsida framgår det att det finns en samordnare som kan hjälpa till vid 
inflyttning till Sotenäs kommun och kontaktuppgifter till kommunens kommunikatör.  
Där finns också en broschyr som tagits fram i samråd med näringslivet.  
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Planeringsförutsättningar och fastställande av skattesats 

Inför fastställande av den kommunala budgeten i mål- och resursplanen utreds 
förutsättningarna för detta i ärende om planeringsförutsättningar som beslutas av 
kommunfullmäktige. I detta ärende görs alltså en utredning av förutsättningar för budget 
kommande år. Bland de förutsättningar som ingår är innevånarantalet som helhet en 
mycket viktig faktor, men också den demografiska fördelningen per åldersgrupp. Detta 
eftersom människor i arbetsför ålder genererar intäkter till den kommunala budgeten, 
medan det kommunala uppdraget, och därmed kommunens kostnader, i första hand 
riktar sig till barn och äldre. Syftet med skatteuttaget är att använda detta till det 
kommunala uppdraget som bl.a. handlar om att utbilda och ta hand om våra barn och 
äldre. Åldersfördelningen i kommunens har stor betydelse också för det statliga 
utjämningssystemet som syftar till att utjämna förutsättningarna mellan kommunerna, 
bl.a. utifrån demografisk fördelning.  
 
Budgetberäkningen görs utifrån en modell från Sveriges kommuner och regioner där 
budgetsimuleringar görs utifrån ökat eller minskat skatteuttag. I simuleringen kan man 
alltså se hur mycket lägre intäkter sänkt eller höjd skattesats skulle innebära för 
kommunen. I samma verktyg görs simuleringar av vilken effekt ökat eller minskat 
innevånarantal i olika åldersgrupper har på skatteintäkterna och kommunens kostnader.    
 
En skattesänkning, liksom förändringar i antal innevånare, påverkar den kommunala 
servicen som omfattas av kommunens kärnuppdrag. En minskning av skatteuttaget 
minskar utrymmet för utförande av detta uppdrag. Hur effektivt detta uppdrag sköts 
brukar mätas med nettokostnadsavvikelse. Detta är skillnaden mellan nettokostnad och 
referenskostnad baserat på kostnaderna i kommuner med liknande 
budgetförutsättningar. 
 
Sotens kommuns nettokostnad för verksamheterna har legat högt jämfört med 
referenskostnaden för kommuner med likande budgetförutsättningar men har minskat de 
senaste åren. En positiv nettokostnadsavvikelse kan, men behöver inte, handla om 
effektivitet, utan kan bero på att kommunen valt en högre servicenivå för sina 
medlemmar.  
 
Andra förutsättningar som analyseras i ärende om planeringsförutsättningar är 
konjunkturläge, arbetskraftsförutsättningar, klimatanpassningsåtgärder, kommunen som 
attraktiv arbetsgivare, brukare i äldreomsorgen, riktade statsbidrag och generellt om 
förutsättningar för kommunernas ekonomi.  
 
Utifrån dessa förutsättningar har skattesatsen och i Sotenäs kommun har den fastställts 
till 21,99. 
 

Mål- och resursplan 2022-2025, budget 2022 

I kommunens mål- och resursplan har kommunen fastställt tre finansiella mål och tio 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Mål nr 10 lyder "Sotenäs kommun 
arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad demografisk 
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befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga väljer att bo kvar 
och fler yrkesverksamma bosätter sig i kommunen."  
 
Härutöver omfattar finns mål om attraktiv skolkommun, gott företagsklimat, attraktiv 
kultur- och fritidskommun, bredd och variation i bostadsutbudet, infrastruktur och 
kollektivtrafik, hållbar utveckling samt att att arbeta med kompetensförsörjning både för 
kommunen och näringslivet och om kommunen som attraktiv arbetsgivare. 
 
Nämnderna har i sina internbudgetar satt mål inom ramen för sitt uppdrag i syfte att 
genomföra fullmäktiges mål. Förvaltningarna arbetar med handlingsplaner för att 
säkerställa att verksamheten bedrivs mot kommunfullmäktiges mål.  
 

Konsekvensbeskrivning 
De föreslagna nya funktionerna finns i kommunen. Konsekvensbeskrivningen nedan 
begränsas därför till yrkande om utredning av skattesatsen. 

Regelverk  

Föreslagen i motionen ryms inom den kommunala kompetensen enligt kommunallagen, 
1 kap 3 § och 2 kap. 1 §. 
 

Personal och organisation 

Den föreslagna utredningen bedöms ingå i de utredningar som görs i det ekonomiska 
årshjulet där planeringsförutsättningar och fastställande av mål- och resursplan ingår. 
Detta har beskrivits ovan under rubriken Nuläge. Det saknas utrymme för en 
tillkommande utredning så som förvaltningen är bemannad idag. En sådan kan däremot 
handlas upp externt. Upphandlingsfunktionen är emellertid mycket tungt belastad och 
varje tillkommande upphandling måste övervägas noga eftersom senareläggning av 
andra inköp då måste göras. Upphandlingsfunktionen är begränsad till en tjänst som 
alltså har ansvar för inköp av mycket stora delar av investeringsbudgeten och samtliga 
förvaltningars behov utifrån driftbudget.  
 

Social och ekonomisk hållbar utveckling 

Sotenäs kommuns skattesats 2022 om 21,99, kan jämföras med våra närmaste grannar 
vars skattesatser uppgår till 23,38, 22,46 respektive 21,56. I regionen är snittet 21,37 
och riket är genomsnittet 20,67. 
 
En skatteminskning med 1 kr motsvarar 23,9 mnkr i mindre skatteintäkter till 
kommunen med dagens innevånarantal. En minskning med 3 kr motsvara 71,2 mnkr.  
 
Detta ska dock ställas i relation till den minskning av kommunal service som en sådan 
sänkning skulle innebära. Som jämförelsetal kan nämnas att en minskning med 1 kr 
motsvarar  
- ca 40 tjänster räknat på genomsnittslönen i Sotenäs kommun, 
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- samhällsbyggnadsförvaltningens hela direkta skattefinansiering (miljönämnden, 
byggnadsnämnden och de tekniska verksamheterna tillsammans) 
- 11 % av Utbildningsnämndens skattefinansiering eller  
- 10 % av Omsorgsnämndens finansiering.  
 

Miljömässig hållbar utveckling 

Utredningen, inklusive kontakter och dokumentation kan genomföras helt digitalt och 
har därmed inte någon påverkan i detta perspektiv.  
 

Förvaltningens slutsats 
Kommunen har näringslivsutvecklare anställd, en aktiv lotsfunktion och en samordnare 
för nyinflyttade. Kommunens mål- och resursplan driver därmed utvecklingen i samma 
riktning som motionären föreslår. Utredningen om innevånarantal och budgetering av 
verksamheter för kommunal service görs inom ramen för ärende om 
planeringsförutsättningar, skattesats och budget. En utredning om skattesatsens 
påverkan på flyttströmmar vore i och för sig intressant. Det finns dock också ett antal 
andra faktorer som påverkar människors val av bostads- och folkbokföringsort.  
Förvaltningens samlade bedömning är att motionen kan anses besvarad inom ramen för 
ordinarie arbete enligt redogörelsen under nuläge.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
 
 

  
Eveline Karlsson Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Tf. Kommundirektör 
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MOTION:  

Fler invånare i Sotenäs 

 
 

Sotenäs kommun har det senaste året sett att fler delårsboende vistas här längre tid.  

Detta öppnar upp en unik möjlighet för oss i Sotenäs. 

De sista åren har en viss ökning av antalet boende skett i samband med massivt byggande, detta till trots så 

minskar inte medelåldern i kommunen och kommunens invånarantal är stabilt eller ökar måttligt. 

 

Sotenäs kommun har en av Sveriges äldsta befolkningar enligt tillgänglig statistik. 

De olika kommunutjämningsystem som finns, skulle delvis kunna motverka den ekonomiska vinningen på kort 

sik. Hänsyn bör givetvis tas till detta.  

Över tid måste kommunen ha fler barnfamiljer. Skall detta ske måste detta styras aktivt från politiken. 

Givetvis skall vi ta vara på all kommunens åldersrika visdom, men vi måste parallellt arbeta med att få in fler 

barnfamiljer. 

Kommunen arbetar bland annat med med bostadsförsörjningsplan, översiktsplan och infrastrukturplan, vi 

behöver mera målmedvetet arbeta med hur vi skall locka fler barnfamiljer och invånare till kommunen. 

 

I Näringslivsrådet har vi för en tid sedan haft en workshop. Med inriktning på hur vi skall kunna få rätt 

arbetskraft och hur vi skall få våra företag att stanna kvar samt att växa i kommunen. 

 

Gruppens företagare summerade diskussionen: ”Vi erbjuder inte bara ett nytt jobb utan ett nytt liv.” 

Näringen och kommunen skulle till exempel erbjuda ett ”paket” för att möta behoven från sökande och personer 

som arbetsgivare vill ”headhunta”. Dvs ett ”rekryteringsprojekt” för att stärka möjligheterna för hållbara 

rekryteringar och en hållbar kommunutveckling. 

 

Det kan vara intressant att studera möjligheterna att sänka kommunalskatten, på så sätt få fler av de som vistas 

här stora delar av året att skattskriva sig i Sotenäs. Detta måste noga utredas mot utjämningssystem och andra 

direkta och indirekta konsekvenser.  

 

 

Jag yrkar: 

1 Att KF ger kommunledningen i uppdrag att se över möjligheterna att inrätta:  En 

”kommunsäljare” och en lotsgrupp (kan vara en ideell sådan) som aktivt skulle kunna ta hand 

om intressenter och potentiella intressenter som vill bo och verka i Sotenäs Kommun. 

2 Att Sotenäs kommun utreder konsekvenser av en skattesänkning om 1-3kr i syfte att locka fler  

att skriva sig hos oss (se bilaga för exempel). 

3 Att i varje större fråga väga in hur frågan påverkar inflyttningen/avflyttningen av barnfamiljer. 

 

”Sotenäs erbjuder att du tar med ditt jobb och får ett nytt liv.” 

 
 
Sotenäs 2021 02 17 
 

 

 
Mikael Andersson 
Förtroendevald, partioberoende  
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Bilaga till yrkande 

Fler invånare i Sotenäs 

Exempel att jobba med 
 

 

 

Vi bör se våra delårsboende och deras lägenheter och hus som vår lägst hängande frukt. 

 

- Vilka kan tänka sig att flytta hit och jobba härifrån. 

- Vilka kan tänka sig att på hel, eller delår hyra ut sin bostad till inflyttare. 

- Identifiera speciellt människor mellan 20–45 (barnfamiljer) där vi har störst underskott. 

- De som flyttat härifrån bör kontaktas och intervjuas, detta bör sammanställas. 

- Företagare som vistas återkommande i kommunen, bör uppvaktas att flytta hit. 

- Satsa på de ”lågt hängande frukterna” att locka hit de som redan har boende i kommunen, kartlägg vad 

de önskar för att flytta till Sotenäs. 

 

 

Några förslag på prioriterade områden att förbättra. 

 

- Satsa på våra förskolor och småskolor geografiskt spritt över kommunen. 

- Tillfartsvägarna är kritiska, oftast kommer minst en i familjen att pendla. 

- Kollektivtrafiken, i synnerhet från Hunnebostrand och Bovallstrand måste turtäthets anpassas, både för 

arbete inom kommunen som arbete utanför kommunen. 

- Sotenäsbostäder bör fokusera på att bygga lägenheter i hela kommunen. 

- Kommunen behöver arbeta intensifierat med detaljplaner för flerbostadshus och egna hem spritt över 

hela kommunen. 

- Kommunen skulle tillsammans med näringslivet se på möjligheten att erbjuda ”co-working spaces” 

eller egna kontorsrum att hyra/låna. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fråga till Mats Abrahamsson

I södra Tanum, från Gerlesborg till kommungränsen, finns en nybyggd och belyst cykelled.
Kommungränsen utgörs av ett mindre vattendrag, några hundra meter från riksväg 174. Där
ligger även busshållplatsen Brygge. Samtidigt som cykelleden på tanumssidan tillkom,
tillfrågades de två markägarna på sotenässidan om att tillåta sträckning av cykelled över
deras marker fram till busshållplatsen. De gick med på det. Hur kommer det sig att det
fortfarande saknas anslutning till Sotenäs och busshållplatsen?

Tossene 220314

Lena Linke
Miljöpartiet de Gröna i Sotenäs



I kommunens omsorg har det genomförts en undersökning av följsamhet gällande
hygienrutiner. Följer man som personal kravet att byta arbetskläder dagligen? Man är skyldig
som arbetsgivare att hålla med kläder och de anställda ska byta om dagligen. Görs det inte,
finns smittöverföring mellan individer, vare sig man vill det eller inte. Alltid. Vid denna
mätning framkom att endast 50% av all personal gjorde rätt. Detta är oacceptabelt.
Snabb lösning på problemet är inte lätt. Och varför är det så?

Det finns minst två tre problem med detta
Idag sköter en personal, en timme per dag tvättandet. Räcker det?
Enhetschefer behöver vara synliga vid arbetsplats start och slut, något som kan vara
svårt att genomföra. Ingen kan vara över allt. Och de har även annat att göra.
Eller saknas det kläder så alla inte får….
Och så har vi det där med hygien och smittspridning

Huvudproblemen är två.
Hygien och smittspridning
Allas vår arbetstid, och tid är pengar.

I grannkommunen Tanum tar man företaget Berendsen till hjälp. Det finns säkert fler än dem.
En gång i veckan kommer kläder. All personal provar initialt ut storlekar, vilket registreras.
Leveranserna anpassas efter detta. När som helst kan man ändra sin beställning, utöka eller
minska både i antal och klädstorlek. Regelbunden översyn av ”klädparken” görs också.
Trasiga plagg sorteras ut och ersätts. Kläderna är kostnadsställemärkta, tex Rehab,
hemtjänst söder mm.

Jag föreslår att
kommunen upphandlar arbetskläder och tvätt från ett företag som sköter detta, av både
hygien- och ekonomiskäl.

För Miljöpartiet de Gröna i Sotenäs
Tossene 220301
Lena Linke





Fullmäktiges ärendekalendarium 2022   2021-12-08 

KL 5 kap; Fullmäktiges uppgifter   

1 §   Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst  
   1. mål och riktlinjer för verksamheten,  
   2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,  
   3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,  
   4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,  
   5. val av revisorer,  
   6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  
   7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
   8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och  
   9. extra val till fullmäktige.  
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.  

Ex på övriga ärenden; 
• Reglementen och policys 
• Taxor 
• Detaljplaner, exploateringsavtal, Översiktsplan 
• Borgensåtagande 
• Ägarstyrning ex ägardirektiv och bolagsordning, ombudsinstruktion  
• Motioner och medborgarförslag 
• Övriga ärenden av principiell beskaffenhet eller andra av större vikt  

 
Planerade ärenden till KF från: 
Kommunstyrelsen 
 

Sjöbodspolicy, i början av 2022. 
Gästhamnar, kajer, i början av 2022.  
 

 

Omsorgsnämnden  
 

 

Utbildningsnämnden  
 

Ombyggnad/tillbyggnad Sotenässkolan, 
Åsenskolan och Kungshamns skola 
 

 
 

Byggnadsnämnden via KS 
 

Gamla Smögen  
Hogenäs norra  
Kleven 2:16 mfl 
Långevik 1:12 mfl 
Översiktsplan (ÖP)  

 

Miljönämnden  
 

  

RAMBO AB 
 

Taxor   
 

Sotenäs Rehabcenter AB, 
Tumlaren 

Revidering av ägardirektiv och 
bolagsordning 

 

Sotenäsbostäder AB 
 

  

Sotenäs Vatten AB 
 

Ev april: 
beslut om framtida avloppsreningsverk 
ev under kvartal 1 samt redovisning av 
uppdraget om kostnadsbedömning för 
en Vänerledning enl tidigare KF beslut. 

 



14 dec; Övriga val 
Investeringar per 
projekt 
Taxor 
 

September: 
Brukningsavgift och anläggningsavgift 
Ev Taxeföreskrifter 
Investeringar 2023 med plan för 2024-
2025 

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Januari 

Februari 

Mars 

Maj 

April 

Juni Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

15 juni: Mål- och resursplan 2024–
2025 budget 2023, budgetramar för 
nämnder, flerårsplan, 
investeringsbudget och kortsiktiga 
finansiella mål samt skattesats. 
Delårsbokslut april 

23 nov; 
Val av nämnder och 
styrelser 
Planeringsförut-
sättningar för arbete 
med budget 2024. 
Delårsrapport per aug, 
Revisionens rapport  
Taxor  
 
 
 

27 april;  
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Ansvarsprövning 
Ombudsinstruktion 28 sept; Bolags-

information 
 

23 mars; 
Bolagsinformation 

16 februari;  
Aktuell information 

19 oktober;  
Val av presidium 
Val av valberedning 



 

 

 
 
 
 
 
Diarium: KA 

LISTA 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Sida 
1(1) 

Datum 
2022-03-15 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-03-14 95302 

 
Protokoll och dokumentation - VästKom 
Styrelsemöte 2022-03-08 

Kansliet Fyrbodals 
Kommunalförbund 

2022-02-03 94608 
 

Protokollsutdrag BN § 6 2022-02-03 - 
Medborgarförslag enkelrikta Skolgatan, 
Kungshamn 

Byggnadsnämnden 
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	15_ 2 Motion arbetskläder
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