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Plats och tid Distans samt i Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 10 december 2020 kl. 16.30 – 17.14 
 

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

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

Närvarande 
ersättare 

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

Jan-Olof Larsson (S) deltar på distans 
Jan Ulvemark (S)  
Yngve Johansson (MP) deltar på distans 
 

Övriga deltagare  
Tomas Reuterberg, vd Sotenäsbostäder AB § 236 
 

 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Protokollet justeras omedelbart 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)    
Justerare    

 Therése Mancini (S)   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-10 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-12-11 – 2021-01-02 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KS § 235   

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns. 
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KS § 236 Dnr 2020/000048 

Ansökan från Sotenäsbostäder om att försälja fastigheten Finntorp 
2:285 i Bovallstrand 

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder AB har lämnat in en ansökan om att försälja fastigheten Finntorp 2:285 i 
Bovallstrand. 

Bakgrund 

Sotenäsbostäder AB har under senaste åren genom strategiskt detaljplanearbete skapat möjligheter 
att exploatera flera områden för att kunna bygga upp till ca 120 nya hyresrätter och exploatera ca 20 
villatomter för försäljning via kommunens tomtkö. Samtidigt har bolaget noterat ett ökat söktryck 
de senaste åren och trots att bolaget har byggt nya hyresrätter har inte detta söktryck minskat. 

Aktuella projekt för exploatering 
De projekt som utan inbördes ordning är möjliga att förverkliga, har nu lagakraftvunna detaljplaner 
och utgörs av: 
 

• Ekelidberget, Bovallstrand med 24 hyresrätter och 4 villatomter 
• Bankeberg, Hunnebostrand med 25 - 27 hyresrätter 
• Förålarna, Väjern med 50 - 70 hyresrätter och 15 villatomter 

 
Förverkligande av dessa tre projekt har översiktligt kalkylerats till att kräva investeringar om totalt 
150 - 175 Mkr. Prioritering och takten för genomförande av dessa projekt är beroende av att klara 
finansiering samt om fortsatt högt tryck kommer att råda på efterfrågan av nya lägenheter. Det 
senast byggda projektet Mjölskär på Väjern var uthyrt på få veckor två månader före inflyttning. 

Finansieringsalternativ 
Det finns tre sätt att finansiera nybyggnation: 

• Eget kapital 
• Lån hos Kommuninvest med kommunal borgen 
• Försäljning av tillgångar 

Försäljning av fastigheten Finntorp 2:285, Bovallstrand 
För att generera kapital och snabbt kunna bygga nya hyresrätter har styrelsen för Sotenäsbostäder 
beslutat att inleda en försäljningsprocess gällande fastigheten Finntorp 2:285, Munkebergsgatan, 
Bovallstrand. Denna fastighet innehåller 20 hyresrätter samt ett oexploaterat område där möjlighet 
skapas att exploatera 6 nya villatomter. Försäljningskapitalet avses i sin helhet användas för att 
finansiera bygge av nya hyresrätter. 
 
Den tänkte köparen är en lokal fastighetsägare, som har hyresfastigheter i Sotenäs kommun och i 
våra grannkommuner. Dennes ambition är att fortsätta att förvalta fastigheten som hyresrätter samt 
på sikt exploatera de sex tomterna till åretruntboende. 
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Forts. KS § 236 

Godkännande av kommunfullmäktige 
Efter samråd med ägaren har det överenskommits att en försäljning av fastigheten Finntorp 2:285, 
Bovallstrand är av sådan vikt att den skall prövas av kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen för Sotenäsbostäder AB ber härmed kommunfullmäktige i Sotenäs om godkännande av 
försäljning av fastigheten Finntorp 2:285, Munkebergsgatan, Bovallstrand.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Sotenäsbostäder AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-01-29 § 18 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2020-01-30 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till förslaget med tillägg att försäljningen ska ske på 
marknadsmässiga grunder. 
Therese Mancini (S) och Susanne Aronsson de Kinnaird föreslår bifall till Mats Abrahamssons (M) 
förslag. 
 
Olof Börjesson (C) föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sotenäsbostäder 
försäljer fastigheten Finntorp 2:285 till högsta eller enda pris via en mäklare på öppna marknaden. 
Försäljningen skall vara öppen och transparent för att tillvarata kommuninnevånarnas intressen och 
för att misstankar om gynnande av enskild skall undvikas. 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Olof Börjessons (C) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag mot Olof Börjesson 
(C) med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Abrahamssons (M) med 
fleras förslag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Sotenäsbostäder AB försäljer fastigheten Finntorp 
2:285, Munkebergsgatan i Bovallstrand och att försäljningen ska ske på marknadsmässiga grunder. 

Reservation 

Olof Börjesson (C) och Mikael Sternemar (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Protokollsanteckning 

Mikael Andersson (-) lämnar en skriftlig protokollsanteckning mot beslutet. 
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Forts. KS § 236 

Skriftlig protokollsanteckning 

Mikael Andersson (-) lämnar följande protokollsanteckning; 
 
Jag önskar en återremiss på förslaget att sälja Finntorp 2:285 enligt liggande förslag. Allt skall ske 
transparent och i en öppen process.  Det förlag som lämnats av Olof Börjesson och bifölls av 
Michael Sternemar är i botten bra. 
Risken finns för misstanke om brott mot såväl kommunallag samt EU-rätt, en 
konsekvensbeskrivning med utlåtande från fastighets och kommunaljurist skall finnas i 
beslutsunderlaget.  
Sotenäsbostäders finansieringsalternativ måsta vara klara och tydliga. Underlaget bör innehålla en 
utredning om att ombilda fastigheterna till bostadsrätter om hyresgästerna så önskar. 
Tomtområdet bör hanteras separat och första hand säljas via kommunen via den kommunala 
tomtkön. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 237    Dnr 2020/001061 

Information om prioriterade åtgärder för väg 171 

Sammanfattning 

Information lämnas om prioriterade åtgärder för väg 171. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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