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Plats och tid Distans samt i Tryggö, Kungshamn, onsdagen den 8 september 2021 kl. 08.30-15.00. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00.  
 

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

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

Närvarande 
ersättare 

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

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

Övriga deltagare  
Ann-Katrine Stranne, miljöhandläggare §§ 115-116   
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg §§ 117-118 
Joakim Linder, ungdomssamordnare § 119 
Marina Bragd Karlsson, upphandlare § 120 
Jeanett Andersson, AME-chef § 126 
Erika Hassellöv, HR-chef § 126, 128-129 
Lennart Andersson, tf ek.chef § 127 
Petra Hassellöv, controller § 128-129 
Eveline Savik, sbf-chef § 115-116, 128-129, 133-134 
 
 

 
Per Svensson, närings-o utv.ch § 128 
Fredrik Handfast, näringslivsutv § 130 
Ellen Jansson, planarkitekt § 133 
Astrid Johansson, planarkitekt § 134 
Elisabet Fjellman, plankonsult § 135-136 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras på kommunkansliet 2021-09-09, kl 15.30 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)    
Justerare    

 Therése Mancini (S)    
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-08 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-09-09 – 2021-10-01 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KS § 114 

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med tillägg av följande ärende; 
 

• Avtal Folkets hus, Kulturhuset Hav och Land 
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KS § 115 Dnr 2021/000697 

Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten för 
fastigheterna Uleberg 6:1 och Uleberg 6:2 i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Den 14 april 2021 inkom en ansökan om enskilt avlopp för fastigheterna ULEBERG 6:1 och 
ULEBERG 6:2. Fastigheten har i bygglovsansökan fått besked från Västvatten att de inte har 
några synpunkter på till- och ombyggnad samt ny byggnation av enbostadshus på ULEBERG 
6:1 då fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp även om det inte syns på 
kommunens kartverktyg Geosecma. Fastigheten har i efterhand avstyckats och vid kontakt 
med Västvatten har den nya fastigheten ULEBERG 6:2 nu blivit nekade till att koppla in sig 
det kommunala verksamhetsområdet som avtalskund. 
Miljöenhetens samlade bedömning är att fastigheten inte ska ha enskilt vatten och avlopp då 
fastigheten är omgiven av ett verksamhetsområde. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten har i kontakt från Västvatten fått information om att fastigheterna kommer 
anvisas en förbindelsepunkt när beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp finns. 
Det innebär att de kommer ta betalt och skickar en karta med anslutningspunkter till 
fastighetsägarna och fastighetsägarna kommer att få betala för anslutningspunkten oavsett om 
de har enskilt avlopp eller ej vilket medför att Västvatten föreslår att vi avslår ansökan om 
enskilt avlopp. 
Västvatten yrkar på kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut MIMB daterat 2021-08-10 
Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 138 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införliva fastigheterna Uleberg 6:1 och Uleberg 6:2 i det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten. 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 116 Dnr 2021/000698 

Införlivning i verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten för 
fastigheterna Ellene 2:35, Ellene 2:90, Ellene 2:91, Ellene 2:92, Ellene 
2:43 och Ellene 24:2 i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Miljöenheten har utfört en skrivbordstillsyn gällande enskilda avlopp inom ett område i 
Hunnebostrand beläget i närheten av Hunnebostrands idrottshall. 
Vid sammanställningen har miljöenheten tittat på 13 fastigheter som kan anses ingå i en 
samlad bebyggelse och miljöenheten anser att kommunen behöver ordna med vatten, avlopp 
och dagvatten då dessa fastigheter ingår i ett större sammanhang och av den orsaken besluta 
att de fastigheter som inte ingår i det befintliga verksamhetsområdet ska införlivas det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöenheten mottog från Sotenäs kommun, Bygg och GIS en remiss gällande 
förhandsbesked. Yttrande önskades för avstyckning och nybyggnad av tre 
enbostadshusavstyckning på fastigheten ELLENE 2:38 då fastigheterna hade fått nej till att 
ansluta sig till det kommunala verksamhetsområdet som avtalskunder. 
Miljöenheten bedömde vid ett platsbesök att det skulle gå att lösa avloppshanteringen på 
fastigheten men det behövdes en utredning över vattenbrunnar och vattenflöde i område. 
Miljöenheten kunde vid platsbesöket se att det gick en bäck in i området, men det fanns inga 
möjligheter att följa flödet ut från området. En bättre utredning till vart vattnet leder för att 
kunna utröna vilka fastigheter som möjligtvis skulle påverkas av ett enskilt avlopp skulle 
behövas. 
Tre fastigheter från fastigheten ELLENE 2:38 har därefter avstyckats, ELLENE 2:90, 
ELLENE 2:91 och ELLENE 2:92. 

Beslutsunderlag 

Miljöhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-08-05 
Delegationsbeslut MIMB daterat 2021-08-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 139 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktige beslutar att införliva fastigheterna Ellene 2:35, 2:90, 2:91, 2:92, 2:43 och 24:2 
i det allmänna verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 117 Dnr 2021/000321 

Upphävande av miljöpolicy 

Sammanfattning 

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en gemensam 
miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. Eftersom det 
miljöstrategiska samarbetet mellan de tre SML-kommunerna nu är avvecklat fyller en gemensam 
miljöpolicy inte någon funktion. Sedan den gemensamma miljöpolicyn antogs har Sotenäs 
kommuns miljö- och hållbarhetsarbete utvecklats och 18 februari 2021 antog kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrategi 2030 som är mer relevant avseende det miljöstrategiska arbetet.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en gemensam 
miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. Myndighetsutövning 
bedrivs idag genom den gemensamma miljönämnden för de tre kommunerna, medan det formella 
miljöstrategiska samarbetet har avvecklats. Därmed fyller en gemensam miljöpolicy inte någon 
funktion, och kommunens Hållbarhetsstrategi 2030 är mer relevant för det miljöstrategiska arbetet. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsrådets protokoll 2021-05-12 § 21  
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-04-19  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-09 § 120 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils 
kommuner” (Dnr KA 2015/842).  
 
Miljöpolicyn ersätts av Sotenäs Hållbarhetsstrategi 2030. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 118 Dnr 2021/000409 

Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens verksamheter 

Sammanfattning 

Symbioscentrum bedriver projektet Cirkulär bioekonomi i Sotenäs som bland annat utreder 
möjligheten till en lokal förbehandlingsanläggning för att kunna få ut mer KRAV-certifierad 
bionäring till lokalt jordbruk. Sotenäs kommun skulle, till följd av projektet, kunna samla in 
matavfall från de egna verksamheterna för lokal hantering och på så vis bidra till projektet och 
cirkulär ekonomi i närområdet. Då avfallsfrågorna berör alla kommunens verksamheter och vårt 
avfallsbolag Rambo så bör dock frågan utredas för att ett funktionellt förslag för hanteringen ska 
kunna tas fram. Utredningen kan göras inom ordinarie budget och med befintlig personal. Insamling 
av matavfall ingår fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion i Sotenäs hållbarhetsstrategi.   
 
Beskrivning av ärendet 
Sotenäs Symbioscentrum driver projektet Cirkulär bioekonomi Sotenäs i samverkan med Renahav 
och Klevs gård, finansierat av Jordbruksverket genom Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Genom projektet kommer möjligheter för lokal hantering av matavfall och 
förpackat organiskt material att utredas och beslutsunderlag att tas fram, dvs. en lokal 
förbehandlingsanläggning/slurryanläggning. Efter utredning kan eventuellt en sådan etableras. 
Anläggningen skulle ge förutsättningen att lokalt ta vara på vårt matavfall som senare kan ge energi 
till våra lokala industrier och ge KRAV-certifierad bionäring till lokalt jordbruk och till 
civilsamhället. 
 
Sotenäs kommun skulle, till följd av projektet, kunna samla in matavfall från de egna 
verksamheterna för lokal hantering och på så vis bidra till projektet och cirkulär ekonomi i 
närområdet. Då avfallsfrågorna berör alla kommunens verksamheter och vårt avfallsbolag Rambo 
så bör dock frågan utredas för att ett funktionellt förslag för hanteringen ska kunna tas fram. 
Insamling av matavfall ingår fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion i Sotenäs 
hållbarhetsstrategi och skulle bidra till Sotenäs kommunfullmäktigemål om att Sotenäs ska främja 
hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Ekonomi  
Beslutet om utredningen medför inga ekonomiska konsekvenser utan kan ske inom ordinarie 
budget. Utredningen kommer dock i sin tur klargöra vilka ekonomiska konsekvenser införandet av 
ett system för insamling av matavfall kan innebära i form av investeringskostnader, nya logistiska 
kostnader men även minskade kostnader då avfallstaxan för organiskt avfall är lägre än för avfall 
som går till förbränning. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsrådets protokoll 2021-05-12 § 25  
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-05-06  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-09 § 121 
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Yrkande 

Roland Mattsson (M), Lars-Erik Knutsson (S), Olof Börjesson (C) och Mikael Sternemar (L) 
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Kommundirektören att utreda hur ett system för insamling 
av matavfall från kommunens alla verksamheter kan se ut med tillhörande mål och indikatorer inför 
2022.   
 

Skickas till 

Kommundirektör 
Hållbarhetsstrateg 
Näringslivs- och utvecklingschef 
Samhällsbyggnadschef 
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KS § 119 Dnr 2021/000696 

Ungdomspolitiskt program 

Sammanfattning 

Utifrån ett förslag från Förnyelseberedningen om att anta ett ungdomspolitiskt program gav 
Kommunfullmäktige 2017-06-01 § 71 Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
ungdomspolitiskt program.  
 
Arbetet med att ta fram programmet påbörjades hösten 2017 med genomförandet av LUPP-
undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Resultatet sammanställdes våren 2018 
till en rapport som legat till grund för detta program.  
 
På uppdrag av Utbildningsnämnden 2021-04-05 § 40 har programmet reviderats vad gäller ansvar, 
åtgärdsplan och finansiering.   
 
Med utgångspunkt i LUPP identifierade en ungdomsgrupp tillsammans med ungdomsutvecklaren 
tre utvecklingsområden. Dessa är: Ungas delaktighet och inflytande, ungas trygghet och hälsa, samt 
flickors fritid. Utvecklingsområdena gäller under en mandatperiod och revideras inför varje ny 
period genom att LUPP-undersökningen genomförs och ligger till grund för framtida 
utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 

Ungdomspolitiskt program, upprättat 2021-05-04 
Ungdomsutvecklares tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-06-01 § 46 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 131 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar det ungdomspolitiska programmet och dess fokusområden samt beslutar 
att programmet ska revideras inför varje ny mandatperiod med utgångspunkt i LUPP-rapporten som 
genomförs och presenteras våren före valet. 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 120 Dnr 2020/000875 

Utreda tolkförmedlingstjänster 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 102 att godkänna förbundsordning för Tolkförmedling 
Väst, daterad 2020-03-27, under förutsättning att övriga medlemmar gör detsamma, att gälla från 
och med 2021-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att nyttan av ett medlemskap, för Sotenäs kommun, i 
Tolkförmedling Väst skall utvärderas inför verksamhetsåret 2022. Sotenäs kommun ifrågasätter om 
det behövs en politisk överbyggnad, i form av ett Kommunalförbund för att samverka kring 
tolkförmedlingstjänster. 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att utse Kajsa Åkesson (M) till ledamot och Gerardo Alas (S) 
till ersättare till Tolkförmedling Väst direktion, under mandatperioden tom 2022. 
 
Här redovisas en utredning om nyttan av ett medlemskap kring tolkförmedlingstjänster. 

Beskrivning av ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) gjorde en utredning i frågan om lämplig organisationsform inför 
bildandet av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. VGR:s utredning år 2010 kom fram till att 
ett kommunalförbund var bästa organisationsformen för tolkförmedlingstjänster.  
 
Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 
kommunallagen. Härigenom har möjligheter till samverkan för kommuner och regioner förbättrats. 
Upphandlingslagstiftning är inte ändrad. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på 
samma sätt som före lagändringen. 
 
Samverkansrelationer påverkas även fortsättningsvis av ett antal olika rättsliga och praktiska 
parametrar som samarbetspartnerna måste beakta och hantera, däribland: 

• information och samråd 
• dokumenthantering och personuppgiftsbehandling 
• offentlighet och sekretess 
• arbetsrätt och arbetsmiljö 
• uppföljning och uppsikt 

 
Ett uttalat motiv för en utbyggd generell avtalssamverkan är att gemensamma nämnder och 
kommunalförbund ofta skapar en omfattande administrativ överbyggnad. Ofta inrättas en nämnd för 
hantering av relativt få ärenden, vilket ibland leder till att kostnaderna överstiger nyttan.  
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Avtalssamverkan är ett mer flexibelt sätt att ta del av den kompetens som finns i andra kommuner, 
utan att för den skull ändra huvudmannaskapet. Den föreslagna regeln om avtalssamverkan innebär 
att en kommun får träffa avtal om att uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun. 
Regeln ger också möjlighet till så kallad extern delegation i en viss grupp av ärenden.   
 
Uppsiktsplikten över kommunens avtalssamverkan ligger hos Kommunstyrelsen. För att möta 
kraven på demokratisk insyn ska styrelsen i sin tur rapportera till Kommunfullmäktige i vilka 
avtalssamverkan kommunen ingår.  

I avtalssamverkan enligt Kommunallagen kan en kommunal uppgift utföras av en annan kommun 
eller region, dock får den inte strida mot upphandlingslagstiftningen. I rättspraxis för 
upphandlingslagstiftningen kan det finnas en möjlighet till undantag om man har ett samarbetsavtal 
för offentliga tjänster så kallat Hamburgundantaget. Det har kommit flera EU-domar men 
rättspraxisen är fortfarande oklar. Tolkförmedlingstjänster skulle högst troligt ses som en stödtjänst, 
inte som en offentlig tjänst. Det innebär att vid en rättslig prövning skulle kommunen få det svårt att 
leda i bevis att ett undantag från upphandlingslagstiftningen råder i detta fall.  

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

Ur ett hållbarhetsperspektiv bör kommunen avstå från att ingå i avtalssamverkan, då rättspraxis 
fortfarande är oklar.  
 
Västra Götalandsregionens utredning visar att ett kommunalförbund är den bästa 
organisationsformen att samverka för tolkförmedlingstjänster.  

Beslutsunderlag 

VGR utredning Samverkan kring språktolkverksamhet 
VGR beslut RF 2011-11-29 § 196 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-24 § 102   
Årsredovisning Tolkförmedling Väst 2020 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-08-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 128 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktige tar del av utvärdering av samverkan kring tolkförmedlingstjänster och beslutar 
att fortsätta som medlem i Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 121 Dnr 2021/000614 

Sammanträdestider 2022 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2022. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska 
tidplanen och för att minska handläggningstiden.   
 
Under år 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget med hänsyn 
till detta. 

Bakgrund  

Ett förslag på sammanträdestider för 2022 är framtaget för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i kommunallagen och den ekonomiska tidplanen 
samt samordnade för att minska handläggningstiden i så stor utsträckning som möjligt. Enligt 
gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Under år 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget med hänsyn 
till detta. Enligt Kommunallagen (KL kap 5, § 9) så väljs nya ledamöter och ersättare till 
fullmäktige för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret.  
 
Eftersom Kommunalförbundet Fyrbodal har sammanträden på torsdagar och därmed ofta samma 
dagar som fullmäktige, så föreslås att fullmäktige istället hålls på onsdagar. 
 
Västra Götalandsregionens Regionfullmäktige har möten på måndagar och tisdagar. 
Förvaltningarna har ofta egna interna möten då.  
 
Sammanträden är främst inplanerade på onsdagar och torsdagar, men en anpassning har gjorts av 
sammanträdesplanen till den ekonomiska årsprocessen, detta har inneburit att nämnderna måste 
hålla möten samma vecka. Med anledning av detta och för att det är viktigt att sekreterarna vid 
behov ska kunna ersätta varandra vid eventuell frånvaro, har några nämnder och utskott möten även 
på tisdagar.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har sina möten på tisdagar, liksom även Utbildningsnämnden.  
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har mötesdag på onsdagar, medan Omsorgsnämnden och 
Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för nämnd och arbetsutskott på torsdagar.  
 
Tid för facklig samverkan ska finnas mellan utskott och nämnd/kommunstyrelse. Tid för beredning 
är inte inlagt i schemat då det framgår av reglementena hur långt i förväg kallelsen ska skickas samt 
då detta samordnas mellan ordförande, förvaltningschef och sekreterare.  
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Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens 
och Kommunfullmäktiges sammanträden.    

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2022 
Regionfullmäktiges sammanträdestider 2022 
Kommunalförbundet Fyrbodals årshjul  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-08-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 129 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 2/2, 9/3, 13/4, 
1/6, 14/9, 5/10, 9/11, 30/11 samt för utskotten; 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott; 19/1, 23/2, 30/3, 18/5, (25/5), 8/6, 31/8, 21/9, 26/10, 16/11, 7/12 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott; 18/1, 22/2, 29/3, 17/5, 7/6, 30/8, 20/9, 25/10, 15/11 
 
Nämnderna uppmanas, med hänvisning till gällande reglemente, att fastställa sammanträdestider i 
enlighet med förslaget. Nämnderna ska också lägga fast tider för facklig samverkan mellan utskott 
och nämnd.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige fastställer följande sammanträdestider år 2022;  
16/2, 23/3, 27/4, 15/6, 28/9, samt för nya fullmäktige preliminära datum 19/10, 23/11, 14/12. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 122 Dnr 2021/000619 

Revidering av dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen, som är kommunens arkivmyndighet, antog 2020-10-28 § 176 Riktlinjer för 
ersättningsskanning att gälla från 2021-01-01, som möjliggör för kommunen att digitalisera 
ärendehanteringen och på så sätt effektivisera arbetssätt och processer. Ersättningsskanning innebär 
att merparten av alla pappershandlingar som inkommer till kommunen skannas in. Den digitala 
versionen ersätter därefter pappershandlingen som i sin tur gallras. 
Dock får inte en handling, oavsett format, gallras om inte ett gallringsbeslut finns och det är 
dokumenthanteringsplanen som fungerar som nämndens gallringsbeslut. 
 
Kommunstyrelsens nu gällande dokumenthanteringsplan behöver därför revideras för att gallring av 
pappershandlingar inkomna från och med 2021-01-01 som tillhör ärenden upprättade 2021 och 
senare ska kunna genomföras. 
 
En handlingstyp kan dessutom ha olika dignitet och värde beroende på dess informationsinnehåll 
och det kan röra sig om både högt och lågt informationsvärde inom respektive handlingstyp och 
kategori. Exempelvis bör avtal, kontrakt och överenskommelser som är verksamhetskritiska eller 
som i övrigt har stor ekonomisk eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas.  
 
I den reviderade dokumenthanteringsplanen framgår det i vilket format som respektive handling ska 
finnas i. Detta tydliggör vilka handlingar som ska finnas på papper och digital, endast digitalt eller 
endast på papper. Anges endast format digitalt är det likställt med gallringsbeslut för en eventuell 
pappershandling. 
 
Ersättningsskanning gäller enbart handlingar som tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. Detta 
framgår i inledningen av dokumenthanteringsplanen under rubriken Ersättningsskanning. För 
handlingar tillhörande ärenden upprättade 2020 eller tidigare gäller dokumenthanteringsplan 
antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 70.   

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen förslag 2021-07-08 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2021-07-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 130 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan daterad 2021-07-08 för Kommunstyrelsens 
verksamhetsområde och beslutar att allmänna handlingar ska gallras i enlighet med denna från och 
med 2021-01-01. 
 
Kommunstyrelsen förtydligar att ersättningsskanning av handlingar och gallring av de samma 
endast får göras om dessa tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. För gallring retroaktivt, och 
av handlingar som inte dokumenterats i dokumenthanteringsplanen, krävs separata gallringsbeslut.    
   

Protokollsanteckning 

Mikael Andersson (-) lämnar en protokollsanteckning enligt följande;  
Beträffande gallring av dokument.  
På ett flertal ställen gallras dokument efter 2 år. 
På fråga om underlagen framkommer inget entydigt och klart svar vad som avses. 
Bokföringslagen kräver att även underlag till ekonomisk redovisning såsom följesedlar och alla 
specifikationer skall sparas i minst 7 år. Jag vill att detta förtydligas och säkerställs så att 
bokföringslagen följs och inga underlag av misstag gallras genom missförstånd. Detta skall då även 
kontrolleras i samtliga nämnder, råd, samverkansorgan och utskott och inte endast i KS. 
 
 

Skickas till 

Nämndsekreterare 
Administrativ chef  
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KS § 123 Dnr 2021/000282 

Motion - om uppföljning av beslut - Motionsbalans 

Sammanfattning  

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska använda sig av en 
motionsbalans. 
 
Motionären föreslår att man ska göra som Västra Götalandsregionen och redovisa en uppföljning av 
motioner och där redovisas uppdrag, när beslutet togs och genomförda åtgärder, en så kallad 
motionsbalans. 
 
Motionären menar att det gång på gång händer att beslut som är tagna i Kommunfullmäktige i 
Sotenäs kommun inte genomförs. Det kan bero på olika anledningar, det är ett hot mot demokratin 
att inte demokratiskt fattade beslut verkställs. 

Beskrivning av ärendet 

Hittills har redovisning av pågående motioner redovisats två gånger per år, men det har inte 
redovisats hur bifallna motioner sedan genomförts på ett systematiskt sätt. 
 
Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen utan vidare handläggning.  

Beslutsunderlag 

Motion om Motionsbalans 
VGR motioner bifallna 2019-2020 
VGR Motionsbalansen 2020 
Bifallna motioner 2015-2021 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-09 § 122 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Therese Mancini (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamsson (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 124 Dnr 2020/000687 

Återremiss, utredning om införande av förbud mot passiv insamling av 
pengar i Lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 

Veronica Johansson (SD) och Torbjörn Johansson (SD) föreslog i en motion att Sotenäs kommun 
undersöker möjligheten att förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 18 att bifalla motionen och ett förslag tagits fram med 
en revidering av lokala ordningsföreskrifter där förbud mot passiv insamling av pengainsamling 
inarbetas. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 § 138 att återremittera ärendet för att uppdatera 
kartmaterialet.  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 § 79 att återremittera ärendet för att utreda om förslaget 
bryter mot Europakonventionen. 

Beskrivning av ärendet 

Tiggeri eller ”passiv insamling av pengar” kan regleras i kommunens Lokala ordningsföreskrifter.  
 
Lokala ordningsföreskrifter kan instiftas som en förstärkning av Ordningslagen. Föreskrifterna 
reglerar lokala förutsättningar för en offentlig plats som inte regleras tillräckligt i ordningslagen. En 
lokal ordningsföreskrift får inte stå i kontrast mot en nationell lag. Föreskriften kan gälla i hela 
kommunen eller endast i en del av den.  
 
Sotenäs kommun uppdaterade Lokala ordningsföreskrifter 2017-02-16 § 15 och då togs § 12 bort 
som handlar om ”insamling av pengar”. 
 
Sveriges kommuner och landsting SKL har en rekommendation hur ”insamling av pengar” kan 
utformas i Cirkulär 1995:41 enligt följande;  
 
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. 

Andra kommuner 
Vellinge kommun har infört tiggeriförbud på 5 platser i kommunen. Denna föreskrift har vunnit 
laga kraft i Högsta Förvaltningsdomstolen. Efter denna dom har ca 5 kommuner följt Vellinge och 
antagit samma lydelse.  
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Insamling av pengar 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av Bilaga D i 
relaterade dokument nedan. 
 
Munkedal har infört tillstånd för passiv penninginsamling på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket i ordningslagen. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 
De allmänna lokala föreskrifterna för Munkedals kommun antogs 2012 och innehåller tillståndsplikt 
(§12) avseende insamling av pengar. 
 
Munkedal står nu i begrepp att åter pröva tiggeriförbud på centrala platser i kommunen, ärendet är 
återremitterat från Kommunfullmäktige 2020-10-26 med motiveringen att ärendet behöver 
kompletteras med samtliga bilagor. Ärendet utgick ur KS dagordning i Munkedal 2021-01-08 och 
2021-02-08 och togs åter upp på KS 2021-04-12 då förslaget sändes vidare till KF 2021-04-26.  

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. 

Definitioner 

Allmän plats  
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän 
plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet. En allmän plats kan vara en 
gata, ett torg eller en park.  
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Offentlig plats  
Med offentlig plats avses enligt 1 kap 2 § ordningslagen (1993:1617)  

1. allmänna vägar,  
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och 

som har upplåtits för sitt ändamål,  
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.  

En kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, 
järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden ska jämställas med offentliga 
platser under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. Om ett område eller 
utrymme är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. 

Utredning 

Det är möjligt att införa förbjuda passivt tiggeri i närheten av ICA Ankaret, ICA Tärnan, ICA 
Skeppet, Systembolaget, Coop Kungshamn, Coop Malmön och Coop Hunnebostrand. 
 
Förslaget kan införas med hänvisning till den lokala ordningsstadgan enligt 1 kap 2 § ordningslagen 
(1993:1617). 
 
Insamling av pengar 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska 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. 

Utredning med hänvisning till återremiss 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att utreda om förslaget bryter mot 
Europakonventionen. 
 
Frågan ställdes till SKR där juridiska avdelningen lämnar följande svar: 
 
Europadomstolens dom gällde inte svenska förhållanden, utan i det aktuella fallet var det fråga om 
ett generellt förbud mot tiggeri, sanktionerat med böter som kunde omvandlas till fängelse, vilket 
också hade skett. Ingen av dessa omständigheter är för handen i vår svenska rättsordning, där den 
enskilda kommunen dels kan välja mellan att föreskriva tillståndskrav eller förbud gällande tiggeri 
beroende på omständigheterna. Och vidare, om en sådan föreskrift skulle överträdas, kan det bara 
kan bli fråga om bötesstraff vilket inte kan omvandlas till fängelse, även vid upprepade 
överträdelser. 
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Beslutsunderlag 

Motion 
KF protokoll 2020-03-12 § 18 
KS protokoll 2020-09-09 § 138 
Kartbilagor, daterade 2021-04-08 
Förslag till revidering av Allmänna Lokala ordningsföreskrifter, daterad 2021-04-08 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-04-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-02 § 86 
KF protokoll 2021-06-17 § 79 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-07-07 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) Susanne Aronsson de Kinnaird (M), Nils Olof Bengtson (M), Robert 
Yngve (KD) och Anders Persson (SD) föreslår bifall till förslaget. 
Therése Mancini (S) och Olof Börjesson (C) föreslår att förslaget avslås. 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall på att § 12 läggs till i ordningsreglerna, men avslag på att 
införa tiggeriförbud.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
avslår detta. 
Ordförande ställer proposition på Therese Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
avslår detta. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordförande fastställer följande propositionsordning, först ställs proposition på Mikael Sternemars 
(L) förslag mot Therese Mancinis (S) förslag Därefter ställs proposition på huvudförslag mot 
motförslag.  
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag mot Therése Mancinis (S) förslag 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Therése Mancinis (S) förslag. 
 
Ordförande fastställer därefter följande omröstningsproposition, den som bifaller Mats 
Abrahamssons (M) med fleras förslag röstar JA, den som bifaller Therése Mancinis (S) med fleras 
förslag röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster mot 5 NEJ-röster och 1 avstår. 
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Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införa följande i den lokala ordningsstadgan i punkt 12;  
 
Insamling av pengar  
 
12. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen ska 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. 
 
Beslutet överlämnas till Länsstyrelsen Västra Götaland och Polismyndigheten. 
 

Protokollsanteckning  

Yngve Johansson (MP) lämnar en protokollsanteckning.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

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

Summa (13)  7 5 1 
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KS § 125 Dnr 2021/000078 

Temporärt beslut om utdebitering till respektive kommun för att 
finansiera Kommunakademin Väst år 2022 

Sammanfattning 

Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. 
Kommunakademin Väst inkom 2021-01-22 med budget och verksamhetsplan 2021. Budgeten på 
helår är 1465 tkr och beräknas ge ett mindre överskott på 35 tkr. Kostnaden delas lika mellan 
Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner. Vad gäller kommunernas del av kostnaden kommer den 
2021 att hanteras inom ramen för Fyrbodals kommunalförbunds medel.  
För 2022 beslutade Fyrbodals arbetsutskott i oktober att utse en arbetsgrupp bestående av 
kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende långsiktig 
finansiering av Kommunakademin Väst.  
Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och överlämnat ett 
förslag till den politiska styrgruppen. Styrgruppen ser ett behov av att få ytterligare tid att bereda 
ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan. Därav beslutet om temporär utdebitering vid 
direktionsmötet i mars 2021.  
 
Direktionen har rekommenderat att respektive medlemskommun beslutar om temporär finansiering 
av KAV för år 2022. Belopp att fördela är 750 000 kr. Om möjligt önskas återkoppling till Fyrbodal 
senast den 30 september 2021. 
 
Kommun  Invånarantal  %  Faktureringssumma  
Bengtsfors  9 605  3,50%  26 287 kr  
Dals-Ed  4 780  1,74%  13 082 kr  
Färgelanda  6 672  2,43%  18 260 kr  
Lysekil  14 406  5,26%  39 426 kr  
Mellerud  9 294  3,39%  25 436 kr  
Munkedal  10 560  3,85%  28 900 kr  
Orust  15 255  5,57%  41 750 kr  
Sotenäs  9 133  3,33%  24 995 kr  
Strömstad  13 270  4,84%  36 317 kr  
Tanum  12 904  4,71%  35 315 kr  
Trollhättan  59 282  21,63%  162 242 kr  
Uddevalla  56 833  20,74%  155 539 kr  
Vänersborg  39 611  14,45%  108 406 kr  
Åmål  12 440  4,54%  34 046 kr  
Ackumulerat  274 045  100,00%  750 000 kr  
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Beslutsunderlag 

Missiv - direktionens rekommendation till beslut KAV 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-05-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-09 § 118 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om temporär finansiering av KAV om 24 995 kr för år 2022.  
Medel tas ur Kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 

Skickas till 

Kommunalförbundet Fyrbodal 
Högskolan Väst 
Ekonomichef 
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KS § 126 Dnr 2021/000699 

Skador efter skyfall på leder och motionsspår 

Sammanfattning 

Information lämnas om de skador som uppkommit på motionsspår och leder efter skyfallet som 
skedde på natten till fredag den 30 juli med ca 60 mm regn i Sotenäs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 140 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att 420 tkr avsätts ur KS ofördelade medel. 
Roland Mattsson (M) och Mikael Sternemar (L) föreslår att tekniska utskottet får i uppdrag att 
tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och Kultur- och fritidsenheten, ta fram en underhållsplan 
och investeringsplan för motionsspår och leder. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) och Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag och finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel och avsätta till återställningsarbeten 420 tkr, inkl 
åtgärder planerade under 2022 Sandöslingan Smögen, total kostnad 770 tkr under år 2021. 
Medel tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska utskottet att tillsammans med 
Arbetsmarknadsenheten och Kultur- och fritidsenheten, ta fram en underhållsplan och 
investeringsplan för motionsspår och leder. 

 

Skickas till 

Tekniska utskottet  
Samhällsbyggnadschef 
AME-chef 
Kultur- och fritidschef 
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KS § 127    Dnr 2021/000004 

Budgetuppföljning och prognos helår 2021 efter maj och juni 

Maj 

Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat uppföljning för perioden januari 
till maj med helårsprognos för 2021. Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för 
nämnden månadsvis. Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-06-10. Helårsresultatet 
prognosticeras till +14 mnkr, vilket är 8,5 mnkr bättre än budgeterat helårsresultat.  
 
De större resultatavvikelserna på helåret är: 
- Sammantaget beräknas skatteintäkter och kommunal utjämning öka med cirka 17 mnkr jämfört 
med budget 2021. 
- Beroende på ändrade redovisningsprinciper kostnadsförs cirka 9 mnkr utöver budget avseende   
översiktsplaner / detaljplaner.  
 
Större prognosavvikelser helårsresultatet jämfört med tertialrapport per april är: 
- Minskade arbetsgivaravgifter och pensionskostnader (+1,5 mnkr). 
- Ökade driftsbidrag Hav och land (-0,7 mnkr). 

Juni 

Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat uppföljning för perioden januari 
till juni med helårsprognos för 2021. Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för 
nämnden månadsvis. Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-07-09. Helårsresultatet 
prognosticeras till +15,6 mnkr, vilket är 10,1 mnkr bättre än budgeterat helårsresultat.  
 
De större resultatavvikelserna på helåret är: 
- Sammantaget beräknas skatteintäkter och kommunal utjämning öka med cirka 17 mnkr jämfört 
med budget 2021. 
- Beroende på ändrade redovisningsprinciper kostnadsförs cirka 9 mnkr utöver budget avseende   
översiktsplaner / detaljplaner.  
 
Prognosen helårsresultat per juni är ca 1,6 mnkr bättre jämfört med prognosen per maj. Avvikelser 
helårsresultatet jämfört med lämnad prognos per maj är främst: 
- Omsorgsnämnden prognosticerar förbättrat resultat (+1,1 mnkr). 
- Gemensam verksamhet. Resultat för fastighetsförsäljningar beräknas öka med +0,4 mnkr,    

Beslutsunderlag 

Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. maj, daterad 2021-06-10. 
Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. juni, daterad 2021-07-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 141 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-09-08 § 114-137 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 32(52)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 127   

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag och som tilläggsförslag att man 
uppmanar Omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljning per maj och juni och helårsprognos. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar Omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
 

Skickas till 

Omsorgsnämnden 
Ekonomichef 
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KS § 128   Dnr 2021/000281 

Svar till revisionens grundläggande granskning 2020 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunens styrelse och nämnder.  
Kommunrevisionen har i granskningen identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, miljönämnden samt utbildningsnämnden. 
 
Ekonomiavdelningen har beskrivit revisionens frågeställningar och övergripande för samtliga 
nämnder samordnat svaren på samtliga frågeställningar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunens styrelse och nämnder. Revisionen 
skriver att syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och 
god revisionssed. Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 
 

• Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt?  

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunens styrmodell?  

• Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 
Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt följer de 
anvisningar som finns i kommunens styr- och ledningssystem avseende styrning och arbete med 
kommunfullmäktiges mål. Revisonen bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna delvis 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Granskningen visar att kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, miljönämnden och utbildningsnämnden inte följt upp ekonomin månatligen i 
enlighet med de ekonomiska styrprinciperna vid nämndssammanträde. Därtill är det revisionens 
samlade bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna i stort följer de anvisningar som finns 
avseende arbetet med intern kontroll. Revisionen noterar dock att utbildningsnämndens arbete med 
riskanalys kan utvecklas. 
 
Kommunrevisionen har i granskningen identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, miljönämnden samt utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Svar till revisionens grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder år 2020, 
daterad 2021-07-07 
Controllers tjänsteutlåtande 2021-07-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 142 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder svaret till revisionen. 
 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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KS § 129   Dnr 2021/000669 

Grundläggande granskning 2021 

Sammanfattning  

Inför revisionens Grundläggande granskning 2021 och dess dialog med kommunstyrelsen den  
19 oktober önskar revisionen skriftliga svar på ett antal specifika frågor. Ärendet avser 
kommunstyrelsens svar på dessa frågor.   

Beslutsunderlag 

Svar till kommunrevisionens grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2021, daterad 
2021-08-05 
Tf ekonomichefs tjänsteutlåtande 2021-08-06 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 143 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att svara revisionen i enlighet med ”Svar till kommunrevisionens 
grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2021”, daterad 2021-08-05.  
 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-09-08 § 114-137 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 36(52)
 

 
 
 
 
 

KS § 130   Dnr 2021/000522 

Sotenäs kommuns yttrande för samråd om en planerad vindkraftspark 
i Skagerrak mellan Sverige och Danmark 

Sammanfattning 

Företaget Hexicon planerar att ansöka om tillstånd för en havsbaserad vindkraftspark placerad i 
Skagerak på en total yta av 499 km2. Sotenäs kommun är ombett att inkomma med yttrande inför 
kommande miljökonsekvensbeskrivning som företaget avser att ta fram.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför etablering av havsbaserad 
vindkraftspark vid namn Mareld S1 och är ombedda att komma med yttrande om kommunen anser 
att något saknas i samrådshandling för framtida miljökonsekvensbeskrivning. Sotenäs kommun är 
inte ombedda att göra egna utredningar eller ta ställning för eller emot en vindkraftspark. 
Bolaget Hexicon AB planerar att ansöka om tillstånd för vindpark Mareld till havs i södra delen av 
Skagerrak. Vindparken förväntas generera omkring 12 Terawattimmar (TWh) el per år.  
Vindkraftparkens yta är ca 499 km2. Vindparken planeras att bestå av max 230 vindkraftverk med 
en totalhöjd på max 350 meter.  Vindkraftverkens fundament är flytande och förankras till botten. 
 
Tillstånd för etablering av vindparken söks enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 
samt om tillstånd för tillhörande internkabelnät enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Den 
planerade vindkraftsparken är belägen utanför territorialgränsen, i Sveriges ekonomiska zon. 
Tillståndsprövning görs av Regeringen eller den myndighet som Regeringen bestämmer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande näringslivsutvecklare daterat 2021-07-02 
Samrådsunderlag Mareld Vindkraftspark daterat 2021-05-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-25 § 144 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att följande yttrande lämnas;  
 
Nej till jättevindkraftparker mellan Danmark och Sverige!  
I dagarna har samråd inletts kring två mycket stora vindkraftparker till havs mellan Danmark och 
Sverige i det som benämns ekonomiska zonen. De planerade etableringarna under namnen Mareld 
och Poseidon skulle komma att täcka ett område större än 600 kvadratkilometer av Skagerrak från i 
jämnhöjd med Väderöarna ner till Öckerö. Detta jättestora område används för såväl det danska och 
norska som svenska fisket. En etablering här skulle således kraftigt begränsa fiskets möjligheter att 
fortsatt bedrivas. Vi tror man nog kan säga att det i stort sett skulle ta död på det kommersiella 
fisket i Skagerrak. 
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Dessutom påverkas naturligtvis sjötrafiken mycket kraftigt, såväl mellan de nordiska länderna som 
den internationella fartygstrafiken mellan Nordsjön och Östersjön. Trafiken här är viktig såväl ur 
handelspolitisk som säkerhetspolitisk vinkel. Denna fråga torde inte kunna avgöras endast av 
Sverige, Danmark och Norge. 
 
Basen i det svenska elsystemet är vattenkraft och kärnkraft. Två energislag som levererar 
klimatsmart el och effekt dygnet runt, årets alla dagar oberoende om solen skiner eller vinden 
blåser. Två energislag som vi värnar och vill utveckla. Vi ser samtidigt gärna mer av vindkraft och 
annan förnybar elproduktion men en sådan utbyggnad måste göras med stor hänsyn till andra 
näringar och intressen. Inte minst måste miljöhänsyn tas. Bara för att vindkraften är förnybar kan vi 
inte blunda för de mycket stora och negativa miljökonsekvenser som storskaliga vindkraftsparker 
innebär. Att på det föreslagna sättet med projekten Mareld och Poseidon ta i anspråk öppet hav med 
gigantiska industriparker menar vi är oacceptabelt. Påverkan på natur, hav och marinbiologi är i 
detta sammanhang närmast oöverblickbart. Miljöbalkens 3 kapitel 2 § lyder ”Stora mark- och 
vattenområden som inte alls eller obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas 
karaktär.” Denna lagstiftning synes förespråkarna för dessa projekt helt bortse ifrån.  
 
Vindkrafttornen, vars antal blir flera hundra, planeras bli ca 350 meter höga, vilket kan jämföras 
med Eiffeltornet som är 324 meter. Tornen kommer bli fullt synliga från såväl Skagen som längs i 
stort sett hela Bohusläns kust. Även nattetid kommer tornen att synas eftersom de har topplanternor. 
Den obrutna havshorisonten skulle bli ett minne blott. Även om tornen görs flytande kommer de att 
förankras i sjöbotten och kablar kommer att dras kors och tvärs över hela detta jätteområde samt 
naturligtvis genom fjordarna in mot land för att kunna kopplas mot det högspända kraftnätet t.ex. i 
Stenungssund med flera platser. 
 
Dessutom tillkommer den direkta miljöpåverkan som alla industriella installationer har. Det handlar 
här om väldigt många hundratusentals ton stål, glasfiberarmerad plast, oljor och andra miljöfarliga 
ämnen som riskerar att förslitas och hamna i havet i form av t.ex. mikroplaster. Slutligen har vi 
frågan om ansvaret för havererade vindkraftverk som kan komma att sjunka eller driva mot land 
samt hur dessa skall tas om hand och slutdeponeras efter att de tjänat ut. 
Vi yrkar härmed med hänsyn till de stora konsekvenser som beskrivs ovan definitivt nej till dessa 
planer. 
 
Mikael Sternemar (L), Anders Persson (SD), Robert Yngve (KD) och Susanne Aronsson de 
Kinnaird (M) föreslår bifall till Mats Abrahamssons (M) förslag. 
 
Lars-Erik Knutsson (S), Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag mot Lars-Erik 
Knutsson (S) med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsen antar Mats Abrahamssons (M) 
med fleras förslag. 

Omröstning  

Omröstning begärs. 

Omröstningsproposition 

Ordföranden fastställer följande omröstningsproposition, den som bifaller arbetsutskottets och Lars-
Erik Knutssons (S) med fleras förslag röstar JA, den som bifaller Mats Abrahamssons (M) med 
fleras förslag röstar NEJ.  
 
Omröstningen utfaller med 8 NEJ-röster och 5 JA-röster. Se omröstningsbilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande följande:  
 
Nej till jättevindkraftparker mellan Danmark och Sverige!  
 
I dagarna har samråd inletts kring två mycket stora vindkraftparker till havs mellan Danmark och 
Sverige i det som benämns ekonomiska zonen. De planerade etableringarna under namnen Mareld 
och Poseidon skulle komma att täcka ett område större än 600 kvadratkilometer av Skagerrak från i 
jämnhöjd med Väderöarna ner till Öckerö. Detta jättestora område används för såväl det danska och 
norska som svenska fisket. En etablering här skulle således kraftigt begränsa fiskets möjligheter att 
fortsatt bedrivas. Vi tror man nog kan säga att det i stort sett skulle ta död på det kommersiella 
fisket i Skagerrak. 
 
Dessutom påverkas naturligtvis sjötrafiken mycket kraftigt, såväl mellan de nordiska länderna som 
den internationella fartygstrafiken mellan Nordsjön och Östersjön. Trafiken här är viktig såväl ur 
handelspolitisk som säkerhetspolitisk vinkel. Denna fråga torde inte kunna avgöras endast av 
Sverige, Danmark och Norge. 
 
Basen i det svenska elsystemet är vattenkraft och kärnkraft. Två energislag som levererar 
klimatsmart el och effekt dygnet runt, årets alla dagar oberoende om solen skiner eller vinden 
blåser. Två energislag som vi värnar och vill utveckla. Vi ser samtidigt gärna mer av vindkraft och 
annan förnybar elproduktion men en sådan utbyggnad måste göras med stor hänsyn till andra 
näringar och intressen. Inte minst måste miljöhänsyn tas. Bara för att vindkraften är förnybar kan vi 
inte blunda för de mycket stora och negativa miljökonsekvenser som storskaliga vindkraftsparker 
innebär. Att på det föreslagna sättet med projekten Mareld och Poseidon ta i anspråk öppet hav med 
gigantiska industriparker menar vi är oacceptabelt.  
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Påverkan på natur, hav och marinbiologi är i detta sammanhang närmast oöverblickbart. 
Miljöbalkens 3 kapitel 2 § lyder ”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller obetydligt är 
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.” Denna lagstiftning synes förespråkarna för 
dessa projekt helt bortse ifrån.  
 
Vindkrafttornen, vars antal blir flera hundra, planeras bli ca 350 meter höga, vilket kan jämföras 
med Eiffeltornet som är 324 meter. Tornen kommer bli fullt synliga från såväl Skagen som längs i 
stort sett hela Bohusläns kust. Även nattetid kommer tornen att synas eftersom de har topplanternor. 
Den obrutna havshorisonten skulle bli ett minne blott. Även om tornen görs flytande kommer de att 
förankras i sjöbotten och kablar kommer att dras kors och tvärs över hela detta jätteområde samt 
naturligtvis genom fjordarna in mot land för att kunna kopplas mot det högspända kraftnätet t.ex. i 
Stenungssund med flera platser. 
 
Dessutom tillkommer den direkta miljöpåverkan som alla industriella installationer har. Det handlar 
här om väldigt många hundratusentals ton stål, glasfiberarmerad plast, oljor och andra miljöfarliga 
ämnen som riskerar att förslitas och hamna i havet i form av t.ex. mikroplaster. Slutligen har vi 
frågan om ansvaret för havererade vindkraftverk som kan komma att sjunka eller driva mot land 
samt hur dessa skall tas om hand och slutdeponeras efter att de tjänat ut. 
 
Vi yrkar härmed med hänsyn till de stora konsekvenser som beskrivs ovan definitivt nej till dessa 
planer. 
 

Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) ställer sig bakom arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
 

 

Skickas till 

Företaget Hexicon 
Näringslivsutvecklare 
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Forts. KS § 130  Omröstningsbilaga    

 
 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

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

Summa (13)  5 8  
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KS § 131   Dnr 2021/000522 

Redovisning av delegationsbeslut 
Lista på delegationsbeslut under tiden 2021-05-26 - 2021-08-26: 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-08-25 91466 

 
Delegationsbeslut- överlåtelse av arrende 
0311-522-3, sjöbod/brygga 

2021/000617 

2021-08-25 91317 
 

Delegationsbeslut- överlåtelse av arrende för 
sjöbod/brygga 

2021/000582 

2021-08-19 91399 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om offentlig tillställning för tävlingen ice-bug 
experience. A388.225/2021 

2021/000628 

2021-08-18 91371 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0611-053-1 & 061-029 
Smögenön 2:35 

2021/000621 

2021-08-17 91363 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0711-303-1-01 Tången 42:1 

2021/000626 

2021-08-13 91344 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Energirespons AB 

2020/000445 

2021-08-12 91332 
 

Delegationsbeslut-Överlåtelse av arrende 
04-008 för sjöbod, Väjern 1:1 

2021/000618 

2021-08-10 91318 
 

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

2021/000616 

2021-08-10 91308 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 07-186-1 Tången 42:1 

2021/000493 

2021-08-03 91043 
 

Delegationsbeslut - ansökan om överlåtelse 
av arrende, sjöbod på fastighet Väjern 1:1 

2021/000058 

2021-08-02 91052 
 

Beslut om tilldelning i upphandling av avtal 
ekonomisystem för kommunerna Munkedal 
och Sotenäs med bolag 

2020/000839 

2021-07-28 91009 
 

Delegationsbeslut - Avtalsservitut för 
rännstensbrunn och dagvattenledningar inom 
Malmön 1:217, till förmån för Malmön 1:219 

2019/000415 

2021-07-27 91002 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om allmän 
sammankomst, Kulturmärkt musik, Tôllar ô 
Seiel, A402.826/2021 

2021/000656 

2021-07-27 90984 
 

Delegationsbeslut Hyresavtal 2721-101-04 2021/000654 

2021-07-27 90980 
 

Delegationsbeslut - hyreskontrakt för lokal, 
GRAVARNE 3:1 Nr. 2112-245-04 Fd 
fiskhallen på Guleskär 

2021/000646 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-07-13 90861 

 
Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark för 
etablering- av materialupplag för arbete på 
Svinemyndevägen i Hunnebostrand. 
A384.980/2021  

2021/000615 

2021-07-12 90848 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om ambulerande försäljning på badplatser på 
Bohus-Malmön. Verksamheten tillhör Jinda 
Cafe B-Malmön HB. A368.941/2021 

2021/000587 

2021-07-05 -99 
 

Förteckning över avtal om timavlönade 
anställningar utfärdade månad 2021-06 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2021-07-02 90734 
 

Delegationsbeslut vanlig - Resmiss - 
Ansökan om offentlig tillställning samt 
begagnade av offentlig mark för segeltävling 
vid Gåsholmen i Hunnebostrand. 
A348.681/2021 

2021/000578 

2021-07-01 90720 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark för 
uppställande av miniloppis vid sex tillfällen 
på vägen ut till Badholmarna i Bovallstrand. 
A343.048/2021 

2021/000569 

2021-07-01 90718 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark för 
uppställande av miniloppis vid sex tillfällen 
på vägen ut till Badholmarna i Bovallstrand. 
A343.048/2021 

2021/000555 

2021-06-30 90697 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark för 
marknadföring av zyn (nikotinpåsar utan 
tobak) vid piren i korsningen 
Tullgatan/Styrmansgatan, Hunnebostrand. 
A314.244/2021 

2021/000500 

2021-06-30 90692 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
uppdrag DIS tekniska konsulter handlingar 
muddring hamn 

2021/000527 

2021-06-30 90677 
 

Delegationsbeslut vanlig 2021/000503 

2021-06-28 90754 
 

Delegationsbeslut fullmakt föra kommunens 
talan ärende 2021/45 

2021/000045 

2021-06-24 90569 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark för 
varuexponering i anslutning till verksamheten 
Johannes Johansson Ekfeldt slushförsäljning 
på Smögenbryggan. A235.780/2021 

2021/000545 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-06-23 90547 

 
Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Hermansson Hiller 
Lundberg Arkitekter AB 

2020/000445 

2021-06-23 90546 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om kommunal offentlig mark vid kajen 
utanför ICA Skeppet i Kungshamn för 
försäljning av jordgubbar. A314.688/2021  

2021/000499 

2021-06-17 -99 
 

Förteckning över avtal om timavlönade 
anställningar utfärdade månad 2021-05 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2021-06-16 90444 
 

Delegationsbeslut - Avtal Folkets Hus ( 
Kulturhuset Hav och Land ) 

2019/001554 

2021-06-16 90322 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark för 
uteservering i anslutning till verksamheten 
Ekelöfs grossist. A299.308/2021  

2021/000459 

2021-06-15 90292 
 

Delegationsbeslut vanlig 2018/000825 

2021-06-14 90272 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av kommunal offentlig mark 
för uteservering i anslutning till Triumf 
glasskafé på Ringareskärskajen, Smögen. 
A329.768/2021 

2021/000512 

2021-06-11 90245 
 

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

2020/000967 

2021-06-10 90234 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark i anslutning 
till verksamheten Olgas Bistro i 
Hunnebostrand. Ansökan gäller extra Covid-
19 yta. A327.117/2021 

2021/000492 

2021-06-09 90137 
 

Delegationsbeslut-godkännande av 
markupplåtelseavtal för fiberledning 

2021/000364 

2021-06-09 90109 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0711-451  sjöbod och brygga 
Tången 42:1. 

2021/000360 

2021-06-09 90102 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0911-038-1-01 Sjöbod / brygga 
Malmön 1:8 

2021/000225 

2021-06-09 90099 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 07-191-1 sjöbod Tången 42:1 

2021/000453 

2021-06-02 90442 
 

Delegationsbeslut försäljning av likvidfond 
Stiftelsen Alfrida Davida 

2019/000233 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-06-02 90022 

 
Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av kommunal offentlig mark 
för uteservering i anslutning till verksamheten 
Bremers på Smögenbryggan. 
A233.166/2021 

2021/000400 

2021-06-02 90020 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark extra yta för 
uteservering i anslutning till Ekelöfs räk och 
fisk.  A278.842/2021 

2021/000432 

2021-06-02 90016 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om extra yta, Covid-yta, vid Br Samuelssons 
uteservering som ej är inglasad. 
A295.843/2021 

2021/000457 

2021-06-02 90014 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig mark på 
Smögenbryggan för 
varuexponering/visningsbord vid fastigheten 
Smögenön 1:414.  A298.122/2021 

2021/000458 

2021-06-02 90013 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om att få ställa upp ett tält utanför 
Makrillvikens vandrarhem för bröllopsfest. 
A280.430/2021  

2021/000456 

2021-06-02 90011 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om upplåtelse av offentlig kommunal mark 
för uteservering i anslutning till verksamheten 
Kungshamn kebab & pizzeria  

2021/000446 

2021-05-31 89965 
 

Delegationsbeslut -Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0711-144-1-01 sjöbod och brygga 
Tången 42:1 

2021/000407 

2021-05-27 89925 
 

Delegationsbeslut Ansökan om servitut på 
kommunal mark Vägga 2:96 

2021/000235 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut   
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KS § 132   Dnr 2021/000012 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-08-25 91463 

 
Protokoll styrelsemöte 
Sotenäsbostäder AB 2021-05-20 

Sotenäsbostäder 

2021-06-23 90549 
 

Återrapport Regionala tillväxtmedel 
(RTV) 2020 samt beslut 
förbundsdirektioen 2021-06-17 § 57 

Kansliet Fyrbodals 
Kommunalförbund 

2021-06-23 90548 
 

Skrivelse angående politik kring 
utbyggnad vindkraftverk 

Privatperson 

2021-06-21 90480 
 

Beslut om Förbundsavgift 2022 till 
SKR 

Sveriges kommuner och 
regioner 

2021-06-16 90347 
 

Protokoll 2021-2 fört vid styrelsemöte 
med Sotenäs RehabCenter AB 2021-
05-12 

Sotenäs RehabCenter AB 

2021-06-16 90344 
 

Protokoll 2021-3 fört vid styrelsemöte 
med Sotenäs RehabCenter AB 2021-
06-03 

Sotenäs RehabCenter AB 

2021-06-09 90224 
 

Protokollsutdrag BN § 79 2021-06-03 
Tertialrapport april 2021 

Byggnadsnämnden 

2021-06-08 90226 
 

Sof Väst styrelseprotokoll nr 2 - 28 
maj 2021 

Samordningsförbundet Väst 

2021-06-08 90210 
 

Protokollsutdrag MN § 25 2021-06-02 
Tertialrapport april 2021 

Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2021-06-07 90075 
 

Protokollsutdrag - Expediering av 
ärende om återbetalning av eget 
kapital 

Tolkförmedling Väst 

2021-06-07 90068 
 

Protokoll nr 3, Styrelsemöte Sotenäs 
Vatten AB, 2021-06-03 

Sotenäs Vatten AB 

2021-06-07 90067 
 

Protokoll nr 3, Västvatten AB, 2021-
06-03 

Västvatten AB 

2021-06-04 90225 
 

Protokollsutdrag UN § 52 2021-06-01 
Tertialrapport april 2021 

Utbildningsnämnden 

2021-06-04 90052 
 

Protokollsutdrag UN 2021-06-01  § 
45 Representant till projektansökan: 
Våra rum - samverkan för gestaltad 
livsmiljö 

Utbildningsnämnden 

2021-05-31 89975 
 

Öppet brev: Kris i skogen - agera nu! Bohusläns Skogsnätverk 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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KS § 133   Dnr 2020/000719 

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

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att upprätta en detaljplan för verksamhet/kontor/handel i södra delen 
av området och bostäder för den norra delen. Området ligger i Bovallstrands norra delar, och 
omringas av bostäder, skog, kyrkogård samt väg 174.  
 
Förslaget stämmer överens med gällande översiktsplan, vilken anger utredningsområde för bostäder 
och område för tätortsutveckling. Marken har ett strategiskt bra läge i anslutning till redan utbyggd 
infrastruktur samt kommunal och kommersiell service inom under en kilometers avstånd. 
I ett detaljplanearbete behöver utredningar gällande arkeologi, geoteknik, dagvattenhantering, 
naturvärden, påverkan på riksintresset för jordbruksmark tas fram.  

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-05-07 
Bilaga 1, daterad 2021-03-01 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-06-03 § 84 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare utredning.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning. 
 
 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
Planarkitekt 
Sökande 
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KS § 134   Dnr 2020/000516 

Ansökan om planbesked för fastigheten Vägga 2:2 m.fl., Wiggersviks 
camping, Kungshamn 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att i ny detaljplan bekräfta pågående markanvändning samt att pröva 
förutsättningarna för utvidgning och utveckling av campingen. I en ny detaljplan vill man pröva 
utbyggnadsmöjligheter för servicebyggnad, reception/kontor, restaurang, stugor/villavagnar, 
ställplatser för husbilar, maskinhall, parkering samt utveckling av bryggområdet. 
 
Det aktuella området omfattar delar av fastigheten Vägga 2:2 samt fastigheterna Vägga 2:45 och 
Vägga 2:52. Området ligger strax nordost om Kungshamn, längs väg 872 och kring Vägga kile. 
 
Det bedöms som olämpligt att bedriva camping på båda sidor om väg 872, särskilt med hänsyn till 
trafiksäkerhet men även med hänsyn till rekommendationerna i översiktsplanen för det norra 
området. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området söder om väg 872 kan prövas i en ny 
detaljplaneprocess, men att området norr om vägen bör utgå. I ett detaljplanearbete behöver 
särskilda skäl för att upphäva strandskyddet utredas samt utredningar gällande naturvärden, 
dagvattenhantering och geoteknik tas fram. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-05-04 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-06-03 § 82 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) föreslår bifall till Byggnadsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 
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Forts. KS § 134  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
• att ge ett negativt planbesked för området norr om väg 872 
• att ge ett positivt planbesked för området söder om väg 872 
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas och vinna laga 

kraft 
• att sökanden ska bekosta planarbetet 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 190 kr. 

 
Skickas till 

Sökanden inklusive besvärshänvisning 
Planhandläggare 
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KS § 135   Dnr 2012/000299 

Information om arbete med detaljplan Gamla Smögen 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående arbete med detaljplan Gamla Smögen.  
 
Ordföranden föreslår att de partier eller förtroendevalda som har synpunkter på detaljplanen 
skyndsamt ska tillskriva Byggnadsnämnden dessa.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 136    

Information om pågående detaljplaner 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående detaljplaner. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 137   Dnr 2020/000720 

Avtal Folkets Hus, Kulturhuset Hav och Land 

Sammanfattning  

Sedan kommunfullmäktige beslutat att säga upp ett avtal mellan Sotenäs kommun och 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand inför att den 25-åriga avtalstiden skulle gå ut den sista 
december 2020. Medan diskussioner pågår mellan kommunen och föreningen har uppsägningstiden 
förlängts. 
 
Vid dagens sammanträde lämnas information om pågående förhandlingar.  
 
Folketshusföreningen har enligt gällande avtal möjlighet att överta fastigheten för 1 kr. 
Ett alternativ kan vara att föreningen och kommunen samäger fastigheten 50/50 procent. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet återremitteras och att kommundirektören ges i uppdrag att 
utreda vad olika ägandeformer av fastigheten innebär för kommunen och för föreningen och vilka 
för- och nackdelar det finns med dessa. 
 
Therése Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S), Olof Börjesson (C) och Roland Mattsson (M) 
föreslår att kommunen ska ställa sig positiv till ett samägande av fastigheten alternativt att 
Folketshusföreningen köper fastigheten för 1 kr och överlämnar till folketshusföreningen att 
meddela besked om föreningens ståndpunkt. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
Ordföranden ställer proposition på Therése Mancinis (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen upphäver beslut från KSAU 2021-08-25 § 146. 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till ett samägande av fastigheten alternativt att 
Folketshusföreningen köper fastigheten för 1 kr och överlämnar till folketshusföreningen att 
meddela besked om föreningens ståndpunkt. 

Reservation 

Mikael Sternemar (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga. 

Skickas till 

Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand  
Kommundirektör 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-09-08 § 114-137 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 52(52)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 137 Reservation 

Mikael Sternemar (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande; 
 
Reservation mot beslutet att ingå ett samägande angående byggnaden för Kulturhuset Hav och 
Land. 
Innan beslut fattas i Sotenäs kommun är praxis att man får ett tjänsteutlåtande och olika aspekter på 
frågor får en beskrivning av vad ärendet avser och vilka konsekvenser ett beslut leder till.  
I det här fallet fattas det tjänsteunderlag och en konsekvensbeskrivning av vad olika vägval leder 
till. Inte minst saknas de juridiska och ekonomiska konsekvenserna av att kommunen går in i ett 
samägande med Kulturhuset Hav och Land. Det finns tre olika val man kan göra när det gäller 
byggnaden som Kulturhuset är inrymd i, antingen fortsätter kommunen äga byggnaden, byggnaden 
överlåtes till Kulturhuset eller så samäger Kommunen och Kulturhuset byggnaden. 
Konsekvenserna av de olika alternativen är inte i något fall belyst. Ett samägande skulle bl.à 
innebära att kommunen köper hälften av byggnaden för 4.5 m.kr. En summa som direkt måste tas 
via resultaträkningen, vilket innebär att det blir mindre pengar att bedriva kommunal verksamhet 
för. 
Skall byggnaden ingå i ett gemensamt bolag skall det finnas en VD för bolaget och man skapar en 
ökad kommunal byråkrati, för skötseln av en enda fastighet! 
Byggnaden står inte heller på en egen fastighet och det är oklart hur gemensamma tekniska 
lösningar skall se ut i framtiden och vad det kommer att kosta om man skall sära på dessa. 
Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper så får inte ett beslut fattas innan de ekonomiska 
konsekvenserna av beslutet är belyst.  
Detta är ett flagrant exempel på hur kommunen frångår sina egna ekonomiska styrprinciper och 
fattar ett beslut på mycket lösa boliner. 
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