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Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 9 mars 2021 kl. 08:30 
Plats Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn 
Ordförande Mats Abrahamsson  

 
Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Motion för att skapa fler bostäder Dnr 
2021/000133 

Celine Hennström 
Eveline Karlsson 
Kl 08.30 

3.  Motion - fler invånare i Sotenäs Dnr 
2021/000183 

Eveline Karlsson 
Kl 08.40 

4.  Avfallsplan för Sotenäs kommun Dnr 
2022/000090 

Håkan Sundberg 
Eveline Karlsson 
Kl 08.50 

5.  
Information om inpasseringssystem, RAMBO,  
ej handling 

Dnr 
2022/000019 

Mats Andresen 
Kl 09.00-09.40 

6.  
Behandling av resultatöverföring av investeringar i 
bokslutet 2021 

Dnr 
2021/000001 

Eveline Karlsson 
Maria Strömberg 
Kl 09.50 

7.  Kommunstyrelsen bokslut 2021 Dnr 
2021/000004 

Håkan Sundberg 
Eveline Karlsson 
Malin Holm 
Kl 10.00 

8.  
Justering budgetramar 2022 mellan 
Utbildningsnämnden – Finansförvaltningen för 
skolavtal 

Dnr 
2021/000001 

Maria Strömberg 
Kl 10.10 

9.  Förstärkning med upphandlartjänst Dnr 
2021/000002 

Maria Strömberg 
Håkan Sundberg 
Kl 10.20 

10.  Internbudget återkoppling nämnderna 2022 Dnr 
2021/000003 

Maria Strömberg 
Petra Hassellöv 
Kl 10.30 

11.  
Budget 2022 – omfördelning av driftbudget för 
anpassning till Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) 

Dnr 
2021/000001 

Maria Strömberg 
Kl 10.40 

OBS! Fysiskt sammanträde.  
Tjänstepersoner medverkar digitalt - bokning sänds separat. 
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Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

12.  Bolagsordning Sotenäs RehabCenter AB Dnr 
2022/000176 

Maria Strömberg 
Kl 10.50 

13.  Ägardirektiv Sotenäs RehabCenter AB Dnr 
2022/000118 

Maria Strömberg 
Kl 11.00 

14.  

Återställa anslag för Bredbandssatsning inom SML 
för att uppnå nationella bredbandssatsning samt 
förstärka förbindelser till kommunernas 
verksamheter  

Dnr 
2021/000908 

Maria Strömberg 
Kl 11.10 

15.  Ungdomsjobbsatsning 2022 Dnr 
2022/000163 

Jeanett Andersson 
Kl 11.20 

16.  Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete 2021 

Dnr 
2021/000177 

Emma Vånder 
Kl 11.30 

17.  Utredning insamling av organiskt avfall från 
kommunens verksamheter 

Dnr 
2021/000409 

Pia Bergenholtz 
Kl 11.40 

18.  Revidering av Reglemente för Kommunala 
Pensionärsrådet  

Dnr 
2022/000170  

19.  Revidering av allmänna ordningsföreskrifter Dnr 
2022/000189 

Tomas Wallin  
Peter Bergman  
Kl 13.00 

20.  Information om cykelleder, ej handling Dnr 
2022/000212 

Fredrik Torstensson 
Kl 13.10 

21.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2022/000013  

22.  Anmälningsärenden Dnr 
2022/000012  

 
 

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

23.  Taxa 2022 för upplåtelse av kommunal offentlig 
platsmark och offentlig tillställning 

Dnr 
2021/000876 

Maria Ceder Askman 
Eveline Karlsson 
Kl 13.20 

24.  Ansökan om planbesked för fastigheten Gravarne 
42:1, Kungshamn 

Dnr 
2022/000162 

Ellen Jansson 
Eveline Karlsson 
Kl 13.30 

25.  Information om detaljplaner, ej handling  
Elisabeth Fjellman 
Eveline Karlsson 
Kl 13.40 

26.  Ansökan angående ändring av befintligt 
serveringstillstånd, Kanten Café och Bar 

Dnr 
2021/001086 

Elinor Östlin 
Kl 13.50 

27.  Information angående händelseutvecklingen i 
Ukraina, ej handling 

Dnr 
2022/000213 

Håkan Sundberg 
Kl 14.00 
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Skickas till:  Celine Hennström, Eveline Karlsson, Mats Andresen, Maria Strömberg, Malin Holm,  
Petra Hassellöv, Jeanett Andersson, Emma Vånder, Pia Bergenholtz, Tomas Wallin, Peter 
Bergman, Fredrik Torstensson, Maria Ceder Askman, Ellen Jansson, Elisabeth Fjellman, Elinor 
Östlin, Anna-Lena Höglund, Håkan Sundberg 
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KSAU § 24 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 

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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Forts. KSAU § 24 

 

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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KF § 24 Dnr 2021/000142 

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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KSAU § 26 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. KSAU § 26 

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 

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. 
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KSAU § 25 Dnr 2022/000090 

Avfallsplan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ärendet gäller uppdrag till Rambo AB att upprätta avfallsplan för Sotenäs kommun gemensamt 
med Munkedals, Lysekils och Tanums kommuner. 

Beskrivning av ärendet 

Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner äger gemensamt bolaget Regional 
avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), 
 
Syftet med bolaget är att tillhandahålla en miljöriktig avfallshantering och moderna återvinnings- 
och miljötjänster. Bolaget ska bland annat samla in, omhänderta, transportera och behandla avfall 
samt driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla tjänsterna med 
hög kvalitet och leveranssäkerhet till bästa möjliga kombination av miljönytta och 
konkurrenskraftiga priser.  
 
Vid en ägardiskussion ifråga om Rambo formulerades förslag att göra en genomlysning av bolaget, 
genomföra en kundundersökning, avgöra hur arrendeavtal ska hanteras samt att initiera att 
avfallsplan tas fram. Nu aktuellt ärende rör avfallsplanen. 
 
Avfallsplan 
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. 
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har 
meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall 
inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet (15 kap 
41 § miljöbalken). 
 
En avfallsplan ska bland annat innehålla mål om att minska mängden avfall och dess farlighet. 
Arbetet med framtagande av mål bör inledas tidigt och pågå under hela avfallsplaneringsprocessen. 
När kommunen formulerar avfallsplanens mål ska hänsyn tas till behov av förändringar av 
avfallshanteringen som finns i kommunen, nationella miljökvalitetsmål och etappmål samt 
kommunens mål i andra strategiska planer, exempelvis översiktsplan och klimatplan eller 
motsvarande. Utöver detta finns mål som kan läsas som inspiration vid formulering av mål i 
avfallsplanen, nämligen FN:s hållbarhetsmål, EU:s avfallsmål och klimatmål samt regionala mål. 
 
Genom avfallsplanens mål och åtgärder ges ett tydligt mandat och en politiskt förankrad 
färdriktning för utveckling och förbättring avseende avfallshanteringen. Utveckling och strategiskt 
arbete för förbättrad avfallshantering är viktigt ur miljösynpunkt, men också något som gynnar och 
förenklar för den enskilda invånaren i kommunen, verksamheter inom kommunen och för samhället 
i stort. 
 
Sotenäs kommuns tidigare avfallsplan är från 2008 och har varit gemensam för Sotenäs, Munkedal 
och Lysekils kommuner. 
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Forts. KSAU § 25 

Frågan om ny avfallsplan har behandlats politiskt tidigare. Ett utkast till sådan plan togs fram under 
2018 och utkastet remitterades till nämnder och utskott. I remissvaren, efterlystes koppling till 
kommunfullmäktiges mål, ifrågasattes detaljeringsnivån och där återfinns också synpunkter på 
behov av anpassning till kommunens styr- och ledningsmodell som då var under framtagande. Efter 
denna remissrunda beslutade KSAU den 24 oktober 2018 att även remittera utkastet till de politiska 
partierna. Därefter har fråga uppkommit om gemensam hantering mellan de fyra kommuner som 
gemensamt äger RAMBO. 

Personal och ekonomi 
Rambo ska projektleda arbetet med att ta fram avfallsplan för Sotenäs kommun gemensamt med de 
tre övriga ägarkommunerna. I uppdraget ingår att samordna och processleda arbetet fram till beslut i 
respektive kommunfullmäktige, i den mån det inte omfattas av RAMBOS ansvarsområde tas fram 
av respektive kommuns förvaltningar. Varje kommun ska utse en kontaktperson som medverkar i 
arbetet med framtagande av avfallsplanen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-02-11 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att Ägarsamrådet för Rambo AB antar förslag från ägarkommunerna 
om ansvarsfördelning för framtagande av Avfallsplan för respektive kommun.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att Ägarsamrådet för Rambo AB antar förslag från 
ägarkommunerna om ansvarsfördelning för framtagande av Avfallsplan för respektive kommun. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-11 KS 2022/90 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

 

Avfallsplan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Ärendet gäller uppdrag till Rambo AB att upprätta avfallsplan för Sotenäs kommun 
gemensamt med Munkedals, Lysekils och Tanums kommuner. 

Beskrivning av ärendet 
Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner äger gemensamt bolaget 
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), 
 
Syftet med bolaget är att tillhandahålla en miljöriktig avfallshantering och moderna 
återvinnings- och miljötjänster. Bolaget ska bland annat samla in, omhänderta, 
transportera och behandla avfall samt driva annan därmed sammanhängande 
verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla tjänsterna med hög kvalitet och leveranssäkerhet 
till bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga priser.  
 
Vid en ägardiskussion ifråga om Rambo formulerades förslag att göra en genomlysning 
av bolaget, genomföra en kundundersökning, avgöra hur arrendeavtal ska hanteras samt 
att initiera att avfallsplan tas fram. Nu aktuellt ärende rör avfallsplanen. 
 
Avfallsplan 
 
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden. 
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet (15 kap 41 § miljöbalken). 
 
En avfallsplan ska bland annat innehålla mål om att minska mängden avfall och dess 
farlighet. Arbetet med framtagande av mål bör inledas tidigt och pågå under hela 
avfallsplaneringsprocessen. När kommunen formulerar avfallsplanens mål ska hänsyn 
tas till behov av förändringar av avfallshanteringen som finns i kommunen, nationella 
miljökvalitetsmål och etappmål samt kommunens mål i andra strategiska planer, 
exempelvis översiktsplan och klimatplan eller motsvarande. Utöver detta finns mål som 
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kan läsas som inspiration vid formulering av mål i avfallsplanen, nämligen FN:s 
hållbarhetsmål, EU:s avfallsmål och klimatmål samt regionala mål. 
 
Genom avfallsplanens mål och åtgärder ges ett tydligt mandat och en politiskt förankrad 
färdriktning för utveckling och förbättring avseende avfallshanteringen. Utveckling och 
strategiskt arbete för förbättrad avfallshantering är viktigt ur miljösynpunkt, men också 
något som gynnar och förenklar för den enskilda invånaren i kommunen, verksamheter 
inom kommunen och för samhället i stort. 
 
Sotenäs kommuns tidigare avfallsplan är från 2008 och har varit gemensam för Sotenäs, 
Munkedal och Lysekils kommuner. 
 
Frågan om ny avfallsplan har behandlats politiskt tidigare. Ett utkast till sådan plan togs 
fram under 2018 och utkastet remitterades till nämnder och utskott. I remissvaren, 
efterlystes koppling till kommunfullmäktiges mål, ifrågasattes detaljeringsnivån och där 
återfinns också synpunkter på behov av anpassning till kommunens styr- och 
ledningsmodell som då var under framtagande. Efter denna remissrunda beslutade 
KSAU den 24 oktober 2018 att även remittera utkastet till de politiska partierna. 
Därefter har fråga uppkommit om gemensam hantering mellan de fyra kommuner som 
gemensamt äger RAMBO. 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk  

Miljöbalken (2016:782) 15 kap. 41 §. 

Organisation 

RAMBO ägs gemensamt av fyra kommuner som samtliga har behov av att revidera sin 
avfallsplan. Tre av kommunerna har dessutom gemensam miljönämnd. Varje kommun 
har däremot sin egen planavdelning och hanterar självständigt infrastrukturfrågor.  
 
Det huvudsakliga innehållet i en avfallsplan påverkar renhållningsverksamheten. 
Avfallsplanen har emellertid också tydlig koppling till andra kommunalt och regionalt 
reglerade frågor. Exempel på sådana frågor är: ekonomi, fysisk planering, energi, 
miljötillsyn, infrastruktur och folkhälsa. Det är därför rimligt att kommunfullmäktige 
sätter in avfallsplanen i ett större sammanhang och att beslutet tas med beaktande av 
utvärderingar av tidigare antagna planer och beslut.  
 
Renhållningsbolaget RAMBO har utifrån sitt uppdrag från fyra kommuner stora 
möjligheter att på ett resurseffektivt sätt ansvara för att ta fram en avfallsplan för 
samtliga fyra ägarkommuner. Respektive kommuns förvaltningar behöver emellertid 
också vara delaktig i arbetet med avfallsplanen och bidra med underlag utifrån 
respektive organisations eller enhets ansvarsområde.  
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Hållbarhet  

Inom ramen för miljömålet "God bebyggd miljö" återfinns delmålet "Hållbar 
avfallshantering" varmed menas att "Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel 
att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det 
avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på 
och risker för hälsa och miljö minimeras." 
 
Kommunkoncernernas avfallshantering och hur den hanteras är en väsentlig del av det 
kommunala hållbarhetsarbetet. Som framgår av aktieägaravtalet ska verksamheten i 
Rambo bedrivas med bästa möjliga kombination av miljönytta och konkurrenskraftiga 
priser. Den miljömässiga nyttan och den ekonomiska effektiviteten är således en av 
grundförutsättningarna för kommunernas samarbete i bolaget som står för en inte 
oväsentlig del av den kommunala servicen till kommunmedlemmarna. 
 

Personal och ekonomi 

Rambo ska projektleda arbetet med att ta fram avfallsplan för Sotenäs kommun 
gemensamt med de tre övriga ägarkommunerna. I uppdraget ingår att samordna och 
processleda arbetet fram till beslut i respektive kommunfullmäktige, i den mån det inte 
omfattas av RAMBOS ansvarsområde tas fram av respektive kommuns förvaltningar. 
Varje kommun ska utse en kontaktperson som medverkar i arbetet med framtagande av 
avfallsplanen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän 
Aktiebolag att ta fram en avfallsplan för Sotenäs kommun och projektleda arbetet med 
framtagandet av densamma. Förutsatt att de andra ägarkommunerna lämnar 
motsvarande uppdrag ska arbetet genomföras gemensamt med samtliga fyra 
ägarkommuner.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt RAMBO att senast den 1 april 2022 inkomma med förslag 
till projektplan och projektorganisation och uppdrar åt kommundirektören att, efter 
samråd med de andra tre kommunernas kommundirektörer, godkänna densamma. 
Projektplanen ska omfatta förslag till struktur för samordning på tjänstepersonsnivå 
liksom förankringsarbete inför politiskt beslut att anta planen.  
 
Avfallsplanen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 30 juni 
2023. 
 

Beslutet skickas till 
Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag  
Samhällsbyggnadschefen 
Drift och projektchefen 
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Eveline Karlsson  
Samhällsbyggnadschef  

 

  
Håkan Sundberg  
Tf kommundirektör  
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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  
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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
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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
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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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KSAU § 35   Dnr 2021/000001 

Kommunstyrelsen bokslut 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till bokslutsrapport för 2021. Rapporten visar 
på en mycket god måluppfyllelse för året med åtta av nio mål helt uppfyllda eller i hög grad.   
 
Resultatet för året uppgick till ett överskott om +1,4 mnkr. Investeringsutgifterna uppgår under 
2021 till 30,2 mnkr, varav 2,7 mnkr avser fastighetsköp. Budgeten för året inklusive 
resultatöverföring uppgår till 63,0 mnkr.  

Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsen har under 2021 tilldelat förvaltningen nio styrande verksamhetsmål. 
Måluppfyllelsen på helår är mycket positiv, av de nio målen är åtta helt eller i hög grad uppfyllda 
och ett mål är delvis uppfyllt.  

Ekonomi  

Drift 
Årets utfall uppgår till -76,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr (1,8 procent) bättre än budgeterat. 
 
Årets resultat beror främst på högre intäkter än vad som budgeterats för. Intäkterna ökade med 11,8 
mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade kostnadsersättningar och riktade 
driftsbidrag till fler projekt än vid budgettillfället. Intäkterna överstiger budget med 10,5 mnkr. För 
året erhåll kommunstyrelsen ersättning för sjuklöner, till följd av covid-19, dessa intäkter är av 
engångskaraktär.  
 
Verksamhetens kostnader stiger med 14,6 mnkr jämfört med föregående år, vilket i huvudsak beror 
påökade kostnader för projektkonsulter främst för projekt vars projektverksamhet inte budgeterats i 
den omfattning som projektmedel beviljats.  

Investering 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 uppgick till 63,0 mnkr. Utgifterna för året landade 
på 30,2 mnkr, varav 2,7 mnkr avser fastighetsköp. Försäljningarna landade 4,4 mnkr varav 
försäljning av mark inom Hovenäset är den enskilt största posten.  

Ohälsotal 
Ohälsotalet försämrades för kommunstyrelsen 2021 och uppgår på helår till 7,6 procent att jämföra 
med 5,9 procent för 2020. Högst är fortsatt sjukfrånvaron bland medarbetare i åldern över 50 år. 

Verksamheten under året 
Året har präglats av den pågående pandemin och åtgärder för att minska smittspridning. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-03 KS 2021/000004 
 
Kommunstyrelsen 
Malin Holm 
Ekonomiavdelningen 

 

Kommunstyrelsen bokslut 2021 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till bokslutsrapport för 2021. 
Rapporten visar på en mycket god måluppfyllelse för året med åtta av nio mål helt 
uppfyllda eller i hög grad.   
 
Resultatet för året uppgick till ett överskott om +1,4 mnkr. Investeringsutgifterna 
uppgår under 2021 till 30,2 mnkr, varav 2,7 mnkr avser fastighetsköp. Budgeten för året 
inklusive resultatöverföring uppgår till 63,0 mnkr.  

Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har under 2021 tilldelat förvaltningen nio styrande verksamhetsmål. 
Måluppfyllelsen på helår är mycket positiv, av de nio målen är åtta helt eller i hög grad 
uppfyllda och ett mål är delvis uppfyllt.  

Ekonomi  

Drift 

Årets utfall uppgår till -76,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr (1,8 procent) bättre än budgeterat. 
 
Årets resultat beror främst på högre intäkter än vad som budgeterats för. Intäkterna 
ökade med 11,8 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade 
kostnadsersättningar och riktade driftsbidrag till fler projekt än vid 
budgettillfället. Intäkterna överstiger budget med 10,5 mnkr. För året erhåll 
kommunstyrelsen ersättning för sjuklöner, till följd av covid-19, dessa intäkter är av 
engångskaraktär.  
 
Verksamhetens kostnader stiger med 14,6 mnkr jämfört med föregående år, vilket i 
huvudsak beror påökade kostnader för projektkonsulter främst för projekt vars 
projektverksamhet inte budgeterats i den omfattning som projektmedel beviljats.  
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Investering 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 uppgick till 63,0 mnkr. Utgifterna för 
året landade på 30,2 mnkr, varav 2,7 mnkr avser fastighetsköp. Försäljningarna landade 
4,4 mnkr varav försäljning av mark inom Hovenäset är den enskilt största posten.  

Ohälsotal 

Ohälsotalet försämrades för kommunstyrelsen 2021 och uppgår på helår till 7,6 procent 
att jämföra med 5,9 procent för 2020. Högst är fortsatt sjukfrånvaron bland medarbetare 
i åldern över 50 år. 

Verksamheten under året 

Året har präglats av den pågående pandemin och åtgärder för att minska smittspridning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut   

Bilaga/Bilagor 
Kommunstyrelsen bokslut 2021 daterad 2022-02-07 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
 

  
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef  

Håkan Sundberg  
TF Kommundirektör 
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Ordförande och förvaltningschef 
Ordförande KS: Mats Abrahamsson (M). Förvaltningschef: Håkan Sundberg, Eveline Karlsson 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Ekonomiavdelningen ansvarar för finansförvaltning, betalningsövervakning, budget och övrig ekonomisk 

planering samt råd och stöd till förvaltningarna. 

Personalavdelningens ansvarsområden är lag och avtal, organisationsutveckling, ledarskap och medarbetar-

skap, personalförsörjning, anställningsvillkor, arbetsmiljö och hälsa och kommunikation. 

Kansliavdelningen ansvarar för ärendehantering, diarieföring och posthantering. Avdelningen samordnar 

beredning av ärenden inför politisk behandling och ansvarar även för servicecenter, reception och växel-

telefoni. 

Arbetsmarknadsenhetens mål är att minska långtidsarbetslöshet och utanförskap och skapa förutsättningar 

för individer till anställning på öppna arbetsmarknaden. 

Näringsliv och utveckling arbetar med näringslivs- och besöksnäringsutveckling. Symbioscentrum ska vara 

en ledande aktör inom maritim utveckling och omställningen till cirkulär ekonomi. 

Räddningstjänsten verkar för en säker och trygg miljö. Vid en olycka ska räddningstjänsten på ett säkert 

och professionellt sätt ingripa. Krisberedskap, säkerhetssamordning, serveringstillstånd för alkohol-

servering och kommunens fordonsflotta ingår även i enhetens ansvar. 

Plan- och exploateringsenheten hanterar kommunens markförsörjning, exploateringar och markupplåtelser. 

Verksamheten finansieras av externa intäkter. 

Drift- och projektenheten hanterar kommunens hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, 

lekplatser och utomhusbad. Verksamheterna finansieras i huvudsak av externa intäkter och till viss del av 

kommunbidrag. 

Lokalvårdsenheten sörjer för att kommunens lokaler är rena och måltidsenheten levererar mat till 

kommunens barn och gamla. Dessa enheter, liksom fastighetsenhetens verksamhetslokaler, finansieras i sin 

helhet av de verksamheter de levererar till. 
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Måluppfyllelse 
Nämndens styrande verksamhetsmål bygger på fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning. Bedömningen av måluppfyllelsen avser årets helårsprognos av måluppfyllelsen. Denna 

baseras på bedömda helårsprognoser för de indikatorer som är kopplade till respektive mål. 

Det goda kustnära livet som förenar tradition med förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro 

 

4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun 

 

4.1 KS: Näringslivsarbetet ska främja tillväxt i befintliga företag och göra kommunen attraktiv för 

etableringar och nyföretagande  

Företagsklimat 

Resultatet av Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat blev något bättre än år 2020, men långt 

ifrån målsättningen med plats 245 av 290 kommuner. Under året har flera aktiviteter gjorts inom 

förvaltningarna för att adressera och arbeta för ett bättre företagsklimat i kommunen. Insiktsmätningen är 

inte genomförd under år 2021 och kan därför inte utvärderas. 

Kommunen har genomfört nio Lotsmöten med företag som har velat diskutera en utveckling av sin 

befintliga verksamhet eller en möjlig nyetablering. Antalet nyregistrerade företag i kommunen uppgår till 

112 stycken vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Nyföretagandet i kommunen är på en hög nivå 

jämfört med andra kommuner och under 2021 blev Sotenäs, tillsammans med sju andra kommuner, 

nominerade till Årets nyföretagarkommun. Under året har vi haft en positiv utveckling på det lokala 

arbetslivet med flera företag som ökat sin kapacitet och produktion i kommunen med fler arbetstillfällen 

som resultat. 

Hjärt-lungräddningskurser har erbjudits och genomförts för företag och föreningar. 40 personer har 

genomgått kurs under året. 

Infrastruktur 

Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att stärka infrastrukturen i och till kommunen. Sedan 

åtgärdsvalsstudien för väg 171 beslutades i december 2020 har kommunen arbetat vidare, både med denna 

och andra mer övergripande infrastrukturfrågor i förhållande till Fyrbodals kommunförbund, Västra 

Götalandsregionen och Trafikverket. Kommunstyrelsen har hittills deltagit i samtliga möten som hållits av 

Trafikverket med flera personer i olika roller. Kommunstyrelsen har också lämnat ett uppdrag ifråga om 

strategi för väg och cykelleder. 

Markförvaltning 

Ärendebalansen inom markförvaltningen ökade kraftigt under det så kallade sjöbodsprojektet som 

avslutades vid årsskiftet 2019/2020. Konsekvensen har blivit stora ärendebalanser vilket motverkar det 

starka intresset av väl fungerande processer inom plan- bygg- och exploatering i kommunen. I syfte att få 

rimliga handläggningstider har markförvaltningen under 2021 fått personalförstärkning och vidtagit ett 

antal åtgärder, inte minst i nära samarbete mellan politik, förvaltning och näringslivsutvecklare, för att 

komma till rätta med dessa. Effekten har inneburit att målnivån för antal ej avslutade märkärenden som 

initieras av företagare nåtts under året. 

 År 2020 År 2021 Mål 2021  

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 260 245 100  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 70  74  

Antal nyetablerade företag under året 94 112 96  
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Antal e-tjänster kopplade till ansökningar avseende 

företagande 

0 2 2  

Räddningstjänsten erbjuder företagare tillgång till 

utbildningar inom brandskydd och HLR 

10 6 6  

Antal ej avslutade markärenden som initierats av företagare 115 91 92  

Andel möten och samråd som Trafikverket och regionen 

bjuder in till, där kommunen deltar, i % 

100% 100% 100%  

 

4.2 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar turism och vara en attraktiv plats att besöka året runt

 

Hemester och svemester har verkligen blivit ett begrepp, och denna sommar har detta gynnat 

besöksnäringen i Sotenäs positivt, med mycket stora besökstal framför allt inhemska besökare men en viss 

ökning kan även ses från grannländerna och mellaneuropa. En utmaning för näringslivet har varit att kunna 

göra snabba omställningar och anpassa personalresurserna efter rådande pandemiriktlinjer. Positivt är att 

säsongen verkar förlängas ända fram till hummerfisket. 

Boendestatistiken visar en ökning för hotell/vandrarhem/stugbyar jämför med föregående år: 94.570 

gästnätter (tom oktober 2021) mot 90.871 gästnätter (helår 2020). Däremot en liten minskning på campingar 

235.975 gästnätter (tom okt 2021) mot 249.193 gästnätter (helår 2020), vilket delvis kan förklaras med att 

en camping försvunnit ur statistiken. 

Intresset för naturturism märks fortsatt stort, efterfrågan på vandring och cykling har ökat och kommunens 

satsning på såväl digital vandringskarta samt broschyr har varit till god hjälp. Statistik genom den digitala 

vandringskartan visar relativt jämn aktivitet över hela året, vilket påvisar att naturturism och vandring är en 

attraktiv aktivitet för att förlänga säsongerna. 

Hos företag och kommun märks en stor vilja att sträva mot hållbar utveckling, vilket märks bland annat 

genom att 15 företag anslutit sig till Turistrådet Västsveriges initiativ Hållbarhetsklivet. Även Sotenäs 

kommun har anslutit sig till Hållbarhetsklivet med fyra initiativ för hållbar turism. 

 År 2020 År 2021 Mål 2021  

Antal besök via den digitala vandringskartan 31 000 16 692 33 000  

Antal företag som anslutit sig till hållbarhetsklivet 6 15 7  

 

5. KF: Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt 

 

5.1. KS Kommunstyrelsen ska skapa planförutsättningar för bostadsbyggande  

I pågående översiktlig planering ingår bostadsfrågan. Där har ett så kallat snabbspår tagits fram med 

områden där det är möjligt att initiera nya detaljplaner för bostäder. De områden som identifierats har stöd 

i nuvarande översiktsplan och väntas ha det även i den nya. Förvaltningen har presenterat ett förslag till 

beslut för kommunstyrelsen som beslutat att fortsatt hantering ska ske i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Parallellt har Sotenäsbostäder inlett ett arbete om fortsatt bostadsutveckling utifrån den nya 

översiktsplanen. Detta arbete har presenterats vid ägarsamråd och kan koordineras med kommunstyrelsens 

arbete i det så kallade snabbspåret. Kommunstyrelsens har också bett förvaltningen utreda Sotenäsbostäders 

uppdrag, vilket kommer att genomföras år 2022. Ett beslut efter utredningen kan underlätta koordineringen 

av koncernens samlade bostadsplanering. 

Detaljplanerna för Wedels möbler i Kungshamn och Hällebo 2 i Hunnebostrand har vunnit laga kraft under 

året. Handläggning av ett flertal detaljplaner för bostäder pågår, bland annat Finntorp 2:285 i Bovallstrand. 

Inom den antagna detaljplanen Förålarna på Väjern planeras cirka 15 villatomter samt två flerbostadshus i 
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fem våningar med totalt 50–70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har under året fattat beslut som 

innebär att byggnation av bostäder kan genomföras. Sotenäsbostäder har under tredje tertialet inlett 

byggnation av 24 lägenheter inom Finntorp 2:322 (Ekelidberget i Bovallstrand) och ombyggnation av 

Bankeberg med 37 lägenheter. Möjligheten att komma närmare målet att bygga 175 bostäder till år 2023 

ökar därmed. 

För att på ett tidigt stadie kunna fånga upp viktiga förvaltningsöverskridande frågor i planarbetet kommer 

det fortsättningsvis att skapas en projektgrupp i varje planprojekt. Där ska det ingå en mark- och 

exploateringsingenjör, en ekonom och en bygglovhandläggare med en planarkitekt som projektledare. 

Utbildning om exploatering i redovisningen samt plan- och bygglagen har genomförts. 

 År 2020 År 2021 Mål 2021  

Antal nyproducerade bostäder 2019-2023 8 2 25  

 

6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv 

 

6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett socialt hållbart samhälle  

Arbetsmarknadsåtgärder 

Under hösten återgick arbetsmarknadsenheten till ordinarie insatser och den lokala samverkans-

överenskommelsen mellan de kommunala förvaltningarna blev klar, vilket vänt trenden av minskat antal 

anvisningar till arbetsmarknadsenheten. Ett ökat antal personer som erhållit ekonomiskt bistånd har anvisats 

från individ- & familjeomsorgen till arbetsmarknadsenhetens verksamheter under den senare delen av 2021. 

Fler personer har kompletterat sina SFI-studier med språkpraktik för att komma upp i heltidssysselsättning 

och därmed korta ner vägen till egenförsörjning. Ny samverkansöverenskommelse med Arbets-

förmedlingen har fortfarande inte kommit till stånd pga. av den pågående reformering av Arbets-

förmedlingens uppdrag. För att kringgå detta har Arbetsmarknadsenheten skapat förutsättningar för projekt-

anställningar för ungdomar som saknat sysselsättning att komma i arbete under hösten vilket inneburit sex 

av sju ungdomar gått vidare i anställning på öppna arbetsmarknaden. 

Information och utbildning 

Utbildningar för att höja kunskapen om psykisk hälsa/ohälsa har arrangerats under året. Kommunen 

uppmärksammade den årliga suicidpreventiva dagen i samverkan med civilsamhället. Utifrån regionens 

antagna handlingsplan för suicidprevention, har verksamheten under året påbörjat ett arbete med att ta fram 

en lokal handlingsplan i den lokala vårdsamverkansgruppen. 

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering har genomförts och följs upp under året genom tillsyn två gånger 

per år till de restauranger som inriktar sig på "unga vuxna" och har en hög försäljning av alkohol. 

Cirka 80 elever är utbildade i brandkunskap och 40 personer har utbildats i hjärt- lungräddning. Cirka 400 

barn och ungdomar har fått utbildning i bussutrymning. 

Tillgänglighetsdatabasen 

Kommunstyrelsen beslutade under 2020 att tillskjuta 400 tkr i budget för 2021 för ökad tillgänglighet. 

Under våren har två personer arbetat heltid med att inventera och registrera uppgifter om kommunens 

verksamheter och lokaler i Tillgänglighetsdatabasen. Arbetet har gått mycket bra och företagare har 

erbjudits utbildning och hjälp med registrering. Eftersom intresset var mycket svalt, både för utbildning och 

hjälp med registrering har projektet istället utökats med mätningar av fler kommunala anläggningar än vad 

som planerades initialt. Även kommunens vandringsleder och allmänna platser har därför kunnat rymmas 

i projektet. Numera finns det även en länk från kommunens hemsida direkt till tillgänglighetsdatabasen. 

Nyckeltalsindikatorn om tillgänglighetsranking inte att kunna bedömas då Humana, som hanterar 

rankingen, beslutat att avstå på grund av pågående pandemi. 
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 År 2020 År 2021 Mål 2021  

Andel inskrivna personer på Arbetsmarknadsenheten 

som gått vidare till studier eller arbete, i % 

20% 22% 20%  

Antal tillsyner per restaurang med hög 

alkoholförsäljning som främst riktas till unga vuxna 

1 2 2  

Antal genomförda utbildningstillfällen om ett socialt 

hållbart samhälle 

1 3 1  

Antal insatser för att främja psykisk hälsa iu 4 1  

Antal insatser för att utveckla det drogförebyggande 

arbetet 

3 4 1  

Humanas tillgänglighetsranking iu iu 100  

 

6.2 KS: Effektivisering av administrativa processer  

Externa e-tjänster 

Utvecklingen av e-tjänster är en mycket viktig del av kommunens verksamhetsutveckling. E-tjänster ökar 

servicen för medborgarna och företagarna genom att dygnet runt tillhandahålla möjligheten att fylla i, spara 

och skicka in tydliga och digitala anmälningar/ansökningar. E-tjänster möjliggör även digitala original 

vilket är en förutsättning för en effektiviserad och digitaliserad administration och ärendehantering. 

Under året har ett flertal e-tjänster färdigställts och publicerats via kommunens e-tjänsteportal såsom 

autogiroanmälan samt ansökan om planbesked, enskilt avlopp eller specialkost. Kopplingen mellan e-

tjänsteportalen och Bolagsverket är även den färdigställd. 

Öppen data avseende leverantörsfakturor har publicerats via kommunen hemsida. 

Förbättrat systemstöd 

Under året har de administrativa stödfunktionerna arbetat med att förbättra systemstödet för de kommunala 

verksamheterna. Årshjul i Hypergene, vilket fungerar som planeringsstöd för chefer, är färdigställt. Arbete 

pågår för att under 2022 kunna lägga ekonomiska helårsprognoser i systemet. 

Blanketter för bisyssla, distansavtal och ersättning vid studier finns numer i Heroma. Samtliga skydds-

ronder och riskbedömningar ska genomföras och dokumenteras direkt i systemet KIA inklusive upp-

följningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid nyanställning ska närmaste chef godkänna rekry-

teringen före annonsering vilket nu kan göras digitalt direkt i systemet Varbi istället för på blankett. 

Ciceron och EDP Vision har anslutits till e-arkivet under året. 

 År 2020 År 2021 Mål 2021  

Antal externa e-tjänster publicerade via sotenas.se 0 8 7  

Antal verksamhetssystem kopplade till e- arkiv under 

året 

2 2 2  

 

6.3 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en minskad klimatpåverkan  

Klimatlöften 

Verksamheten har under året arbetat med de 15 Klimatlöften som beslutats för året. Klimatlöftena innefattar 

exempelvis resepolicy, miljöbilar, kravställning i upphandlingar, inköp av fossilbaserade engångs-

produkter, cirkulära möbler, matsvinn och dess miljöpåverkan, förnybar el samt insamling av marint avfall 
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och strandskräp. 2021 års klimatlöften har under november och december rapporterats till kommunstyrelsen 

och regionen samtidigt som nya klimatlöften inför 2022 beslutats av kommunstyrelsen. 

Energiförbrukning 

Under året har digitala möten varit förstahandsalternativet. Arbete med digitala verktyg har möjliggjort 

minskade tjänsteresor, färre resor för kunderna till kommunkontoret och färre resor till och från arbetet. 

Finns ändå behov av tjänsteresor har samtliga medarbetare tillgång till el-bilar. Att byta ut personbilar till 

klimatbonusfordon har vart svårt under året då det råder brist på dessa hos leverantörerna. 

Enligt kommunens el-avtal köps enbart förnybar el och 70 MWh el per år produceras i egna solcells-

anläggningar. Arbete pågår med att installera fler sådana, bl.a. på det särskilda boendet Kvarnberget. 

Arbetet med energieffektiviseringar har under året omfattat sex olika verksamheter som fått nya 

ventilationsaggregat och värmeväxlare med högre verkningsgrad. Ytterligare en är beställd men något 

försenad på grund av brist på el-komponenter. 

Livsmedel 

Måltidsenheten har uppdaterat rutinerna för vilka livsmedel som ska vara ekologiska. En del av köttet köpts 

in lokalt även om det inte är ekologiskt då även närproducerade livsmedel värdesätts. Enheten köper in fisk 

och säsongsberoende livsmedel från närområdet och kan numer koldioxid-beräkna livsmedel. 

Matsvinnet har under året varit högre än målsättningen på grund av det ökade arbete och många 

förändringar som pandemin och dess restriktioner krävt. Med enklare och tätare uppföljning av matsvinnet 

bedöms åtgärder för minskning kunna vidtas framöver. 

Engångsprodukter och kemikalier 

Lokalvårdsenheten har minskat användandet av plast under lång tid. Det som är borttaget är skoskydd och 

papperskorgspåsar på kontor och i en del toalettutrymmen eftersom det finns få godkända produkter att 

tillgå. Så fort leverantörerna har ett alternativ så byts produkterna till bättre miljöval. Vidare används bara 

miljömärkta kemikalier och handtorkspapper. Enheten minskar dessutom åtgången på kemikalieprodukter 

genom att vara noga med dosering. Utbildning har också hållits för andra förvaltningar för att minska 

åtgången för kommunen som helhet. 

Återbruk 

Under 2021 har Återbrukets verksamheter aktivt arbetat för att minska klimatpåverkan genom att ta fram 

ett system för hantering av cirkulära möbler. Arbetet mynnade ut i appen ”Möbelkatalogen” en digital 

katalog/inventarieförteckning som fylls på kontinuerligt med inventarier som funnits i förråd runt om i våra 

kommunala verksamheter som nu kan komma alla verksamheter till gagn. Återbrukets verksamhet hämtar 

överblivna inventarier och kör även ut till verksamheterna det som beställts via katalogen på vårt intranet. 

Att återbruka möbler och inredning ger vinster både för miljön och den kommunala ekonomin. 

Arbetsmarknadsenheten har fortsatt ett nära samarbete med Rambo för att ta till vara möbler och andra 

inventarier som lämnas på Hogenäs återvinningscentral för att sedan fräschas upp och säljas i ”Butik 

Springet”. 

Krav vid upphandling 

Klimatperspektivet en del av upphandlingsunderlaget avseende sjukvårdsmaterial och transporttjänster. 

Förberedelser har gjorts tillsammans med verksamheten, miljöstrateg inför upphandling av 

bevakningstjänster, och grävtjänster. Inför upphandlingar så som skapa och kontorsmaterial, hygien och 

plast pågår arbete med analys om klimatpåverkan, minskning av plastprodukter. Dessa stora ramavtal 

hanteras inom VästUpp. 

Ängsmark 

Omvandling av en utemiljö till ängsmark måste tyvärr skjutas upp till år 2022 på grund av sommarens stora 

utmaningar i de offentliga miljöerna. 
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 År 2020 År 2021 Mål 2021  

Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 80.0 127.0 125.1  

Antal inköpta liter bensin och diesel 103 250 60 417 108 300  

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 30% 32% 33%  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 23% 26% 25%  

Antal gram matsvinn och serveringssvinn i 

genomsnitt/portion 

82 82 45  

Antal kg CO2e/ kg inköpta livsmedel iu 1.5 1.7  

Antal verksamheter som använder sig av cirkulära 

inventarier från AME 

0 21 15  

Antal nyskapade miljöer för pollinerare 2 0 1  

Antal utbildningsinsatser för en minskad klimatpåverkan 1 6 1  

 

6.4 KS: Kommunstyrelsen ska värna särskilt om den marina miljön  

Antal strandstädade timmar under året har påverkats av ett lågt antal anvisade personer till 

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter vilket lett till färre personer som kunnat utföra det praktiska arbetet. 

Under årets sista månader har vädret inte tillåtit arbete utomhus, då det varit isigt och halt på klipporna och 

därför ingen säker arbetsmiljö. I stället har verksamheten under denna period sorterat marint avfall inomhus 

på Marina Återvinningscentralen. 

Under året har 208 ton marint avfall kommit in, vilket kan jämföras med föregående års 174 ton, och 

målvärdet om 150 ton. Cirka 80 procent av materialet som sorteras på den Marina Återvinningscentralen 

används för återbruk, försäljning eller återvinning, och resterande 20 procent går till förbränning. Det finns 

ett stort ökat intresse från företag som vill nyttja den marina plasten som en resurs och genom testbädden. 

Idag är tolv företag partners, där många har lyckats med att tillverka produktprototyper av plasten. 

 År 2020 År 2021 Mål 2021  

Antal strandstädade timmar inom AME 3 000 3 000 3 300  

Antal ton insamlat marint avfall 177 208 150  

Antal ton omvandlat marint avfall till nya produkter iu 45 10  

 

7. KF: Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får förutsättningar för goda 

livsvillkor samt har möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag 

 

7.1 KS: Kommunstyrelsen ska öka individers möjlighet att ta del av och påverka lokala frågor  

Delaktighetsindex har under 2021 ökat från 61 procent (år 2020) till 74 procent, där medelvärdet för svenska 

kommuner under året uppgick till 58 procent. Index visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör 

för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Poängen baseras 19 frågor om möjligheterna till 

medborgardelaktighet i kommunen. 

Under året har digitala informationsforum genomförts. Dels i samverkan med omsorgsförvaltningen och 

Arbetsförmedlingen i syfte att informera om vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg. Deltagare 

var arbetssökande samt övriga intresserade medborgare. Dels har ett digitalt dialogmöte avseende 

översiktsplanen för Sotenäs kommun genomförts där det gavs tillfälle för intressenter att ställa frågor till 

planhandläggare och övriga tjänstepersoner. 

Sotenäs kommun är idag väldigt aktiv i sociala medier och erbjuder via dessa kanaler en möjlighet att ta 

del av lokala frågor men också att ställa frågor om aktuella händer i kommunen eller reagera på information 
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som kommunen valt att dela i dessa forum. Individer kan även idag skicka e-post till kommunen via 

kommunens hemsida samt göra felanmälan via en snabblänk på hemsidan. 

Någon servicemätning har 2021 inte köpts in då denna inte längre ingår i KKiK:s grundmätning. 

 År 2020 År 2021 Mål 2021  

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 61% 74% 67%  

Antal genomförda medborgardialoger 0 2 2  

Andel som får svar via e-post inom en arbetsdag, i % 91% iu 100%  

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 

maxpoäng (%) 

82% iu 90%  

 

8. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 

rekrytera, behålla och utveckla personal 

 

8.1 KS: Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla 

personal  

En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 

medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Inom kommunstyrelsen har en del 

yrkesgrupper kunnat arbeta på distans under pandemin vilket gör att medarbetare trots exempelvis lätta 

symtom eller vid smittspårning kunnat arbeta hemifrån. Det är dock viktigt att vidta åtgärder för de som 

arbetar på distans då det kan innebära både fysiskt samt psykiskt sämre arbetsförhållanden. Inom de enheter 

där distans- eller utomhusarbete inte är möjligt är utfallet av sjukfrånvaron högre än normalt. Individuella 

rehabiliteringsplaner har tagits fram där behov finns för att minska sjukfrånvaron och skapa förutsättningar 

för ökad frisknärvaro. 

Omvärldens förändras och nya krav ställs på verksamheterna vilket gör att personalen ständigt behöver 

kompetensutvecklas. Att använda omställningsfondens medel för omställning och kompetenshöjning är 

viktigt och där ligger den framtagna personalförsörjningsplanen till grund för prioritering av fördelningen 

av medlen. 

För att möta framtidens kompetens-och personalförsörjning behöver kommunen också visa upp verksam-

heten och locka fler att vilja arbeta inom offentlig verksamhet. Inom kommunstyrelseförvaltningen har 

olika möjligheter till praktik använts under året så som språkpraktik, nystartsjobb, studenter med 

verksamhetsförlagda studier och studentmedarbetare med bra resultat. 

 År 2020 År 2021 Mål 2021  

Sjukfrånvaro total, i % 5.9% 7.6% 5.6%  

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset, i % 

98% 98% 98%  

Antal hållbara förmåner för medarbetarna införda under 

året 

0 0 1  

Andel av omställningsfonden som används för att utveckla 

personal, i % 

100% 100% 100%  

Antal personer som erbjudits en praktikplats 7 13   
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Ekonomisk uppföljning 

Driftsredovisning 

 
Utfall 

2020  

Utfall 

2021  

Budget 

2021  

Återstår 

2021  

 

Verksamhetens intäkter 162.1 173.9 162.6 11.2  

Verksamhetens kostnader  -236.1 -250.6 -240.8 -9.8  

Summa Resultaträkning -74.0 -76.8 -78.2 1.4  

Årets resultat 

Årets utfall uppgår till -76,8 mnkr, vilket är 1,4 mnkr (1,8 procent) bättre än budgeterat. Verksamhetens 

intäkter och kostnader drar över med ca 10 mnkr mot budget vilket främst avser näringslivs- och 

utvecklingsverksamheten vars projektverksamhet inte alltid budgeteras. 

Årets positiva resultat beror på 1,2 mnkr mer i intäkter för parkeringsavgifter, 0,8 mnkr i överskott på 

personalkostnader för vakanta tjänster, 0,7 mnkr bidrag för höga sjuklönekostnader samt 0,6 mnkr i 

överskott från bredbandssatsningen. Covid-19 restriktioner har påverkat en minskning av kostnader för 

livsmedel på 0,7 mnkr. 

Utökat budgetanslag har tilldelats Kommunstyrelsen 0,5 mnkr under året. Tillfälliga budgetanslag är 1,0 

mnkr för MEX-konsulter, 0,4 mnkr för tillgänglighetsanpassningsdatabasen, 0,6 mnkr för heltidsprojektet 

samt 0,4 mnkr för upprustning av motionslederna. Ramförändrande budgetanslag är 0,6 mnkr för miljö-

strategtjänst samt -2,5 mkr i besparingskrav. 

2021 har alla medel inom ofördelade potten använts. 

Intäktsanalys 

Intäkterna har ökat med 11,8 mnkr (7,3 procent) jämfört med föregående år, periodens intäkter är 11,2 mnkr 

högre än budgeterat (6,9 procent) vilket främst beror på 10,5 mnkr i ökade kostnadsersättningar och riktade 

driftsbidrag till fler projekt än vid budgettillfället tex Storskaligt vattenbruk, Cirkulär Bioekonomi, 1,2 mnkr 

i ökade parkeringsavgifter till följd av sommarens höga besökstryck samt 0,7 i utbetalning från Försäkrings-

kassan baserade på höga sjuklönekostnader.  

Trenden över ett 5-årsperspektiv visar en total ökning på 16,2 mnkr (10,2 procent) där ersättning för ökade 

sjuklönekostnader, ökande riktade driftbidrag för projektmedel samt en ökning i ersättning för försäljning 

av konsulttjänster främst inom den administrativa avdelningen, intäkter i avgifter från gästhamnen och 

parkering har ökat över tid samt ökning av EU-bidrag står för en stor del av ökningen av intäkterna. 

Statsbidrag från migrationsverket har minskat över ett 5-års perspektiv. 

Covid-19 har påverkat årets intäkter negativt inom räddningstjänster, där externa utbildningar samt 

regelbundna inspektioner inte kunnat hållas som planerat, inom arbetsmarknadsenheten har butiken varit 

stängd långa perioder samt att det skapat underskott avseende uteblivna markhyror för evenemang inom 

markförvaltningen. Den positiva effekten på intäkterna är ersättningen för ökade sjuklönekostnader. 

Kostnadsanalys 

Kostnaderna har ökat med 14,6 mnkr (6,2 procent) jämfört med föregående år, periodens kostnader är 9,9 

mnkr högre än budgeterat (4,1 procent) beror främst på 6,5 mnkr mer i kostnader för projektkonsulter främst 

för projekt vars projektverksamhet inte budgeterats i den omfattning som projektmedel beviljats. 1,5 mnkr 

i ökade kostnader för vinterväghållning samt 0,6 mnkr i högre kostnader för el än budgeterat, Till följd av 

chefsrekrytering är Konsult- och rekryteringskostnaderna 0,5 mnkr högre än budgeterat. 
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Covid-19 har gett 0,7 mnkr (varav 0,4 mnkr i personalkostnader) i lägre utbildningskostnader för 

Räddningstjänsten eftersom de ej kunnat genomföra utbildningar på grund av restriktioner samt att 

måltidsenheten haft minskade kostnader på 0,7 mnkr för livsmedel till följd av restriktioner som lett till hög 

frånvaro inom skola/förskola samt att matsalen på Kvarnberget varit stängd. 

Införande av ersättningsskanning har skapat en permanent minskning på 0,2 mnkr av kostnaderna för 

kommunen, samt ytterligare minskning av både materialkostnader och personalkostnader över tid. Till följd 

av tidig tjäle i marken kom inte arbetet men bredbandssatsningen så långt som planerat vilket gör att IT-

avdelningen kommer att behöva äska om flytt av 0,6 mnkr i medel till 2022 för att därmed kunna täcka upp 

för kommande kostnader. 

Personalkostnaderna utgör 43,2 procent av nämndens kostnader. Dessa har ökat 3,9 mnkr (3,7 procent) 

jämfört med 2020. Sjuklönekostnaderna uppgår till 1,2 mnkr (exklusive PO-pålägg), vilket är 0,3 mnkr 

lägre än föregående år. Årets sjuklönekostnader har kompenserats av tillfälliga statsbidrag med 0,7 mnkr.  

Personalkostnader har ökat jämfört med föregående år med 1,0 mnkr utifrån rekryteringar finansierade av 

kommunstyrelsens ofördelade medel samt en ökning mot föregående år med 2,5 mnkr för konsulttjänster 

relaterade till bidragsfinansierade projekt, dessa är en tillfällig ökning. Överskott på 1,8 mnkr (exklusive 

PO-pålägg) i personalkostnader för beredskapsarbete hos arbetsmarknadsenheten är till följd av långa 

handläggningstider hos Arbetsförmedlingen för de beslutsunderlag som krävs inför anställning.  

De senaste fem åren har personalkostnaderna för nämnden ökat från 97,8 mnkr till 108,4 mnkr (10,9 

procent). Övriga verksamhetskostnader har minskat med 20,7 procent, motsvarande 23,8 mnkr samt köp 

av verksamhet och bidrag har minskat med 22,6 procent, motsvarande 5,8 mnkr. 

 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens ofördelade medel 2021 
 

Totalt budgetanslag 2021 5,2 

Avgår   

Webbsänt kommunfullmäktige (KF, permanent) -0,1 

Fullmäktige sammanträder dagtid (KF, permanent) -0,1 

Detaljplanering inför fastighetsförsäljning (BN, 2021) -0,3 

Markförvaltning (KS 2021) -1,0 

Tillgänglighetsanpassning av fastigheter (KS 2021) -0,4 

Utredning av VA-verksamhet (KS 2021) -0,2 

Vattenförsörjningsplan (KS 2021) -0,0 

Föreningsstöd pga covid-19 (UN, 2021) -0,3 

Föreningsstöd övriga (UN, 2021) -0,5 

Upprustning av motionsspår (KS 2021) -0,4 

Bredbandssatsning (KS 2021) -0,8 

Äldreomsorg, guldkant jul och nyår (ON 2021) -0,1 

Kompensation ökade kostnader för covid-19 (ON 2021) -1,0 

Återstår 2021 0,0 
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 Utfall 

2020  

Utfall 

2021  

Budget 

2021  

Återstår 

2021  

 

110 - Kommundirektör -5.6 -4.9 -5.0 0.1  

114 - IT- funktion -4.9 -5.6 -6.3 0.7  

120 - Ekonomichef -8.8 -9.8 -9.3 -0.6  

130 - Personalchef -8.5 -8.0 -8.8 0.8  

160 - Räddningschef -14.0 -13.8 -14.5 0.6  

140 - Administrativ chef -6.8 -8.8 -9.4 0.6  

151 - Näringslivs- och utvecklingschef -5.5 -6.7 -6.5 -0.2  

152 - Chef AME och integration -5.0 -6.2 -6.3 0.2  

Summa KS Allmän verksamhet -59.0 -63.8 -66.1 2.3  

510 - Förvaltningschef SBF -3.1 -1.5 -2.6 1.0  

515 - Chef markförvaltning 6.8 7.2 7.7 -0.4  

580 - Lokalvårdschef -0.3 -0.1 -0.2 0.1  

590 - Måltidschef 0.2 0.0 -0.1 0.1  

540 - Drift- och projektchef -3.0 -3.9 -2.8 -1.2  

542 - Fastighetschef -0.2 0.7 0.4 0.3  

541 - Anläggningsverksamhet -18.3 -18.9 -17.5 -1.4  

543 - Hamnverksamhet (affärsdrivande) 2.8 3.5 3.0 0.6  

Summa KS Teknisk verksamhet -15.0 -13.0 -12.1 -0.9  

Summa Kommunstyrelsen -74.0 -76.8 -78.2 1.4  

Ekonomisk verksamhetsanalys 

KS allmän verksamhet 

Förvaltningschef Allmänna /Kommunledning 

Inom kommundirektörens verksamhet finns budget för kommunstyrelsens ofördelade driftmedel, alla dessa 

medel har använts under 2021. 

Ekonomiavdelning 

Ekonomiavdelningen inklusive IT visar tillsammans ett lågt överskott mot budget. 

Ekonomiavdelningen redovisar ett underskott mot budget. Ekonomiavdelningen har under 2021 haft ökade 

kostnader för konsult samt rekryteringskostnader i samband med anställning av ny ekonomichef. 

Merkostnader finns för utvecklingskostnader av införande av prognosinförande i Hypergene samt ett högt 

semesteruttag. 

IT verksamheten genererar ett överskott mot budget. Ändrade redovisningsprinciper leasing IT utrustning 

förväntas bidra positivt till helårsresultat samtidigt som tillkommande IT kostnader beroende på Corona 

medför en kostnadsökning utöver budget. 

Personalavdelning 

Personalavdelningens intäkter består av återsökta medel via Försäkringskassan utifrån genomförda 

rehabiliteringsinsatser samt utbetalning från Försäkringskassan baserade på höga sjuklönekostnader. Denna 

typ av intäkt är svårt att prognostisera då personalavdelningen inte i förväg kan veta i vilken utsträckning 

medarbetare ska vara sjukskrivna. Dessa intäkter uppgår till 0,3 mnkr under året. Övriga intäkter är 

interndebiteringar för kostnader för gemensamma utbildningsinsatser. Kostnaderna för verksamheten är 

lägre än förra året vilket främst beror på att enheten har avsatta medel för en projektledare gällande 

heltidsinförandet och utbildningsinsatser som inte har använts fullt ut i år jämfört mot samma period förra 
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året, 2021 är sista året för detta tillfälliga budgetanslag. Under hösten användes delar av medlen för att 

utvärdera och sammanfatta projektet i en rapport. Under sommaren har en vikarie för kommunikatören 

anställts. Denna kostnad fanns inte i årets budget och uppgick till cirka 0,1 mnkr. Under året har även 

kommunikatören lånats ut till Rambo AB då de hade personalbrist. Under året har även gåvor delats ut till 

personalen som en uppskattning för insats under pandemin. Denna utgift finansierades inom befintlig 

budget utan extra medel. Uttaget av friskvårdsbidraget är högt under året vilket är glädjande. 

Kansliavdelning 

Kansliavdelningens intäkter består av interndebiterade servicekostnader för växeltjänster till 

verksamheterna, även till Sotenäsbostäder AB och Sotenäs RehabCenter AB. Intäkterna har genererat ett 

positivt resultat. Kostnaderna för verksamheten är lägre än budgeterat dels på grund av införande av 

ersättningsskanning samt på grund av covid-19. Många jobbar växelvis hemma och det går åt mindre är 

budgeterat för kontorsmaterial, förbrukningsartiklar, livsmedel och resekostnader. Däremot stiger 

kostnaden för porto och för lås, larm och seniorkort under perioden. Det ekonomiska utfallet innehåller en 

återbetalning av 0,1 mnkr för bidrag till medverkande i informationssäkerhetsprogrammet. Kostnaden för 

verksamheten genererar ett överskott på 0,1 mnkr samt personalkostnaderna genererar ett överskott på 0,4 

mnkr, vilket beror på långtidssjukskrivningar och föräldraledighet. 

Näringsliv och utveckling 

Inom näringsliv och utveckling finns kommunens turistverksamhet, folkhälsoverksamhet inklusive rådet 

för hållbarhet och hälsa, tillväxt- och utvecklingsavdelning och symbiosutveckling. Inom 

symbiosutveckling drivs ett flertal projekt där medel söks från olika organ och myndigheter. Näringsliv och 

utveckling gör ett negativt resultat vilket fördelar sig i verksamheten enligt följande. Tillväxt och utveckling 

gör ett negativt resultat på 0,3 mnkr vilket förklaras med av utebliven intäkt. Turistverksamheten håller 

budget genom något lägre personalkostnader än budgeterat. Folkhälsoverksamheten håller budget med 

ökade intäkter samt ökade kostnader. Både verksamhetens intäkter och kostnader är högre än budgeterat 

vilket beror på att under år 2021 tillkom fler projekt än vid budgettillfället tex Storskaligt vattenbruk, 

Cirkulär Bioekonomi. 

Arbetsmarknadsenhet 

Mindre intäkter än budgeterat från Migrationsverket då färre personer är inskrivna i etableringen, därmed 

lägre kostnader för SFI. Arbetsförmedlingens reformering har medfört färre åtgärdsanställningar än 

beräknat och mindre statsbidrag, därmed även lägre personalkostnader. Lägre intäkter när det gäller 

försäljning av varor och tjänster då butiken varit stängd pga. pandemin, även högre verksamhetskostnader 

för anpassning av arbetsuppgifter vid övertagandet av Vandringsleder/Motionsspår. Högre kostnader för 

reparation/underhåll än budgeterat men även åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Drift och 

investeringsmedel tillförs budget efter beslut i KS för att återställa och förbättra standarden på 

vandringsleder/motionsspår efter regnovädret under sommaren. 

Räddningstjänst 

Överskottet inom räddningstjänsten är relaterat till covid-19. Intäkterna har minskat på grund av covid-19 

restriktioner, färre utbildningstillfällen, färre tillsynstillfällen på grund av hög belastning på remissvar till 

plan och byggenheten. Minskade kostnader beror även det på covid-19 restriktioner, antalet övnings- och 

utbildningstillfällen för brandpersonalen har begränsats samt att två tjänster på fordonsenheten har vart 

vakanta under hösten. Utbildningskostnaderna kommer att öka betydligt de närmaste åren då det byggts 

upp ett stort behov av att få utbilda brandpersonal som nu fått avvakta drygt två år på grund av pandemin. 
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KS teknisk verksamhet 

Förvaltningschef Tekniska 

Förvaltningsledningen redovisar ett resultat om bättre än budgeterat. Verksamheten saknar intäkter och på 

kostnadssidan finns personalkostnader och medel för oförutsedda händelser. Överskottet hela budgeten för 

oförutsedda kostnader. Överskottet täcker därmed del av verksamheternas ökade kostnader för el, 

vinterväghållning och skyfall som samtaget överstiger budget med 2,6 mnkr. 

Markförvaltning 

Markförvaltningens redovisar ett underskott. Under året avslutades 359 ärenden av vilka 153 avsåg 

nyttjanderätt för kommunal mark (t.ex. överlåtelse av arrende, villkorsändringar eller arrenden av mindre 

ytor). Kostnader för handläggning av både nyttjanderätter och försäljningar belastar markförvaltningen. 

Däremot bokförs intäkter från försäljningar centralt. Intäkter från ärenden om nyttjanderätt bokförs i 

markförvaltningen men ökar intäkterna marginellt. Vidare besvarades 90 remisser. De allra flesta remisser 

kommer från Byggnadsnämnden som inte genererar intäkter till markförvaltningen. 

Personalkostnader för markförvaltningen ligger i nivå med budget, vilket är möjligt eftersom 

markförvaltningen har kompenserats med 1 mnkr från ofördelade medel för rekrytering av två mark-och 

exploateringsingenjörer för att reducera MEX-kön. Årets konsultkostnader överstiger budget. Kostnader 

för industriområde för landbaserad fiskodling kompenseras av externa intäkter, Exkluderat intäkterna i 

projektet ligger markförvaltningens intäkter alltså i nivå med budet. Pga. pandemin har intäkterna för 

markupplåtelse begränsats i förhållande till budget, verksamhetsförändringar hos arrendatorer kopplat till 

ett underskott av industriarrenden. Detta uppvägs dock av retroaktiv fakturering av äldre arrenden med 

motsvarande belopp. 

Lokalvårdsenhet 

Resulterar i ett lågt underskott mot budget, dem ökade kostnaderna som är kopplade till covid-19 har kunnat 

kompenserats till stor del av ökade intäkter, detta eftersom uppdraget har utökats med två nya städområden 

och ett antal interna byggstäduppdrag. Under första tertialet var vissa verksamheter varit stängda och 

därmed har behovet av lokalvårdstimmar varit mindre. Verksamhetscheferna har istället nyttjat denna tid 

till storstädning och liknande insatser under andra tertialen. Den typen av åtgärder debiteras i normalfallet 

extra, men kunde i år hanteras inom ordinarie tid och avlasta verksamheterna dessa extrakostnader. 

Måltidsenhet 

Resulterar i ett lågt överskott mot budget, främst beror detta på minskade livsmedelskostnader till följd av 

färre ätande barn och elever inom skola/förskola eftersom många varit sjuka och undervisningen tidvis 

bedrivits på distans. Härtill kommer att äldreomsorgens dagrehabverksamhet har varit stängd periodvis 

samt att restaurangen på Kvarnberget är stängd till följd av covid-19. 

Även personalkostnaderna har påverkats av pandemin i följd av att sjukfrånvaro och att vikarielönen är 

lägre än ordinarie personals lön, under perioder har det inte funnits vikarier att tillgå vid frånvaro, vilket 

påverkat ordinarie personals arbetsbelastning. Verksamheten har fått bidrag för hög sjukfrånvaro, 

lönebidragsersättning samt skolmjölkstöd med 0,4 mnkr. 

Drift och Projekt  

Resulterar i ett underskott mot budget med 1,2 mnkr. Årets kostnader är högre än budgeterat på grund av 

ökade personalkostnader för ny tjänst om -0,6 mnkr som hör hemma i anläggningsverksamheten, och i 

övrigt diverse ökade fasta avgifter och utbildningskostnader. Årets intäkter är lägre än budgeterad vilket 

beror på att tjänstemännens tidsredovisning i projekt inte kunnat genomföras som budgeterats till följd av 

covid-19. 

Fastighet 

Fastighetsverksamheten resulterar i ett överskott mot budget, verksamhetens överskott beror tyvärr till stor 

del av att underhållsåtgärder inte kunnat genomföras. Orsaken till detta är återhållsamhet till följd av höga 

elpriser men också leveransproblem på grund av covid-19. 
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Under året har elpriserna varierat med höga priser under årets första två månader. Därefter sjönk priserna 

igen men har sedan halvårsskiftet åter stigit och stannat på en hög nivå. I budget har utrymme funnits för 

vissa variationer men åtgärder vidtogs också under första halvåret för att kunna hålla budget även med 

fortsatt höga priser. Tex. har försiktighet iakttagits med reparationer och underhållsåtgärder. Sammantaget 

har el-budgeten kunnat hållas hittills i år med ett utfall strax över budget. 

Det kraftiga regnet den 30 juli orsakade vatteninträngning i fem byggnader. Kostanden för skadorna 

beräknas uppgå till 0,6 mnkr. Skadorna täcks av kommunens försäkring, men nivån på ersättningen 

fastställts sedan försäkringsbolaget tagit ställning. Åtgärden omfattas av planerat underhåll varför 

kostnaden hade uppstått ändå, om än i ett senare skede. 

Anläggningsverksamhet 

Årets resultat är -1,4 mnkr under budget. Vinterväghållningen har högre kostnader än vad som budgeterats, 

detta beror på fler dagar med snöröjning under första tertialet än förutsett. Vidare har behovet av löpande 

underhåll, kostnader för reparation och underhåll av maskiner och fordon, kostnader för drivmedel, 

elkostnader samt kostnader för renhållning har alla överstigit budget. Kraftigt ökat besökstryck även utanför 

den absoluta högsäsongen krävde ökad tömningsfrekvens under sommaren. 

Det kraftiga regnet som drog in över kommunen den 30 juli orsakade endast mindre skador på badstränder 

och några grusvägar. Kostnaderna för arbete med tillgänglighetsdatabasen understiger tilldelning av 

ofördelade medel samt att personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå eftersom 2 av 5 

säsongsanställda anställts med lönebidrag. 

Parkeringsverksamheten har ett högre utfall än budgeterad nivå. Kraftigt ökat besökstryck även utanför den 

absoluta högsäsongen har gett högre intäkter från parkeringsavgifterna samt en högre närvaro av 

parkeringsvakter vilket också medfört ökade intäkter för felparkeringsavgifter. 

Hamnverksamhet 

Hamnverksamheten går per helår med överskott mot budget och över föregående årsresultat. Såväl vinsten 

som budgetöverskottet tillskrivs småbåtshamnen. Resultaten för industrihamnen överstiger budget samt att 

motsvarande underskott återfinns i gästhamnen. Avvikelsen är emellertid endast 0,2 mnkr i de båda 

verksamheterna. 

Resultatet för gästhamnen beror på sommarens ökade kostnader för vakter, personal och sophantering. 

Under högsäsongen har det varit överbelagt i Hunnebostrand och på Smögen vid ett antal tillfällen, men 

antal dagar med full beläggning har varit mindre än ett normalt år. Beläggningen under försäsongen var 15 

procent bättre än föregående år. Även i övriga hamnar var beläggningen bra under högsäsongsveckorna 29-

30, dock lägre veckorna före och efter dessa veckor. 

De lägre kostnaderna beror i huvudsak på att årets reparationer har avsett mer reinvestering än löpande 

underhåll, vilket inte belastar driftbudgeten. Denna prioritering har gjorts eftersom flera anläggningar har 

passerat sin livslängd och åtgärderna därmed räknas som investering. Däremot har årets behov av ökade 

vaktinsatser vid särskilda stökiga tillfällen medfört kostnader över budgeterad nivå. Även hamnens 

sophämtning ligger något över budget pga. ökad mängd sopor och beställning av högre hämtningsfrekvens 

från Rambo. Hamnverksamhetens intäkter är i nivå med budget. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsutgifterna uppgår under 2021 till 30,2 mnkr, varav 2,7 mnkr avser fastighetsköp. Budgeten för 

året inklusive resultatöverföring uppgår till 63,0 mnkr. 

 

Projekt inom allmän verksamhet Utfall 2021  Budget 2021 Återstår 2021  

0002 - KS Ofördelat  -0.2 0.2 

0005 - Beslutsstödsystem Hypergene 0.0 -0.4 0.3 

0008 - Inventarier Kommunhuset -0.2 -0.2 0.0 

0042 - E-Arkiv 0.0 0.0 0.0 

0043 - Ekonomisystem -0.6 -2.0 1.4 

0098 - Digitalisering -0.0 -0.7 0.7 

1202 - Räddningstjänst fordon -0.1 -0.4 0.4 

1205 - Räddningstjänst inventarier/övrigt -0.4 -0.4 0.0 

1206 - Räddningstjänst utrustning/maskiner -0.4 -1.1 0.7 

1207 - Räddningstjänst brandskydd/värmekameror  -1.1 1.1 

Summa KS allmänna verksamhet -1.7 -6.4 4.8 

KS Ofördelat investeringsmedel var vid årets ingång 0,5 mnkr, efter beslut att fördela ut 0,3 mnkr återstår 

0,2 mnkr vid årets slut. 

Inget utfall för digitalisering under 2021 då försenade leveranser till följd av covid-19 där 0,5 mnkr återstår, 

dessa kommer att behöva användas under 2022, därmed finns behov att flytta över återstående 

investeringsanslag till 2022. 

Utfall för Ekonomisystem uppgick till 0,6 mnkr där 1,4 mnkr återstår. Resterande investeringsmedel 

kommer att förbrukas under 2022 då systemet är planerad vara igång maj 2022, därmed finns behov att 

flytta över återstående investeringsanslag till 2022. 

Investeringar hos räddningstjänsten som gjorts på 0,9 mnkr är byte av delar till av rökskyddsutrustning, 

investerat i digitala kartstöd, anskaffat nytt system för kommunikationsradio och ny utlarmningsutrustning 

samt att poolbilarna har fått nytt bokningssystem med alkolås. På grund av covid-9 restriktioner samt hög 

arbetsbelastning på ekonomiavdelningens upphandlare har vi ej kunnat utföra/slutföra vissa investeringar 

före år 2022 som exempelvis brandskyddsåtgärder i form av sprinklersystem, värmekameror och 

transportfordon. av dem 2,2 mnkr som återstår investeringsmedel för 2021 finns behov att flytta över 

återstående investeringsanslag till 2022 för att kunna följa planerad investeringsplan för verksamheten. 

 

Markförvaltningsprojekt Utfall 2021  Budget 2021 Återstår 2021  

0031 - Strategiska dokument, översiktsplan 0.0 -1.3 1.3 

0032 - Detaljplaner 0.0 -3.6 3.6 

0127 - Springethamnen  0.1 -0.1 

0128 - Ödegården 1:9 etapp 3 0.0 1.7 -1.7 

0217 - Hällebo, etapp 2 0.0 1.1 -1.1 

0233 - Skomakarudden  0.2 -0.2 

0250 - Detaljplan gamla Smögen 0.0 2.8 -2.8 

0251 - Detaljplan gamla Hunnebostrand 0.0 1.4 -1.4 

0281 - Ädp Smögens Hamn  0.3 -0.3 

Summa Markförvaltning 0.0 2.5 -2.5 
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Av tabellen ovan framgår att utfallet är 0 kr. Detta beror på att planer från 2022 ska kostnadsföras i driften 

och att 2021 års utgifter kostnadsförts inför bokslutet. Detta enligt investeringsregler från Rådet för 

kommunal redovisning. Årets utfall för respektive projekt blir det totala utfallet 2021 är 2,9 mnkr. 

Kommunens nya översiktsplan ÖP 2022 har varit utställd för samråd under juni till september. Efter detta 

har arbetet fortsatt med att bearbeta synpunkter och ta fram granskningshandlingar. Utställning för 

granskning väntas våren 2022 och antagande i slutet av året, 2021 års utfall uppgår till 1,8 mnkr. 

Även arbetet med detaljplanen för Gamla Smögen har fortgått. Bland annat beslutade byggnadsnämnden i 

juni att godkänna granskningsutlåtandet. Därefter har arbetet med att ta fram antagandehandlingar fortsatt. 

Antagande beräknas kunna ske under 2022, 2021 års utfall uppgår till 0,4 mnkr. 

Detaljplanen för Hällebo, etapp 2 har antagits och vunnit laga kraft under året, 2021 års utfall uppgår till 

0,2 mnkr. 

För övriga planer uppgår 2021 års utfall till 0,5 mnkr. 

 

Gatu-, park- och badplatsprojekt Utfall 2021  Budget 2021 Återstår 2021  

0403 - Torg Bovallstrand och Väjern  -0.4 0.4 

0408 - Gatuarbeten efter VA-sanering  -0.1 0.1 

0411 - Ställplatser enligt Näringslivsstrategin -0.2 -0.6 0.3 

0420 - Offentlig renhållning -0.2 -0.5 0.3 

0421 - Nyanläggning park i Ulebergshamn 0.0 -0.1 0.1 

0422 - Saltbingar -0.1 -0.4 0.3 

0466 - Fordon tekniska verksamheten -1.2 -1.2 0.0 

0473 - Utbyte gatubelysning -0.8 -0.7 0.0 

0476 - Enkelt avhjälpta hinder (Gata) 0.0 -0.1 0.1 

0481 - Åtgärder murar -2.1 -2.1 0.0 

0482 - Sandöslingan -0.3 -0.3 0.0 

0502 - Förbättring/planerat underhåll badplats -0.3 -0.3 0.0 

0509 - Förbättring/planerat underhåll lekplats  -1.4 1.4 

0528 - Belysning motionsspår Kungshamn  -0.6 0.6 

0401 - Asfaltering beläggning gator -2.5 -6.0 3.5 

0402 - Laddstolpar -0.6 -1.0 0.4 

0419 - Förbättring/planerat underhåll parker -0.2 -0.9 0.7 

0471 - Gång- och cykelvägar -4.0 -4.0 0.0 

Summa Gata, park och bad -12.5 -20.8 8.3 

Gatubelysning, i samband med VA arbetena på Kattesandsvägen har gatubelysningen att uppgraderas och 

byggas ut i området. 

Murar, arbetet med muren som håller upp Svinemyndevägen i Hunnebostrand som varit ett problem sedan 

rörelser i muren upptäcktes 2008 är nu klart till en utgift om 2 mnkr. 

Badplatser, utfallet avser löpande åtgärder. Här kan nämnas att kommunen har fått ett arv från en 

privatperson med förbehållet att pengarna skall gå till Stenbogens badplats, arbete med planering och 

projektering för detta har startas upp. Förslag presenteras för KSAU i början av 2022. 

GC-vägar, gång och cykelvägen norr om Bovallstrand blev klar under det första tertialet. Årets utgifter 

uppgick till 4 mnkr. 
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Asfaltering och beläggningsarbeten, sedan bokslutet efter augusti har asfalteringsåtgärder utförts för 1,7 

mnkr. Upphandlingen av asfalteringsarbeten som har skett i samarbete med annan kommun stannade upp 

för andra gången innan sommaren. Sotenäs Kommun gick vidare med egen upphandling men pga. 

oklarheter kring en av anbudsgivarna har upphandlingen återkallats och ska göras om. Även om 

asfalteringsarbeten kunnat utföras under hösten enligt ett centralt avtal har detta begränsat möjligheterna 

att utföra asfalteringsarbeten i den utsträckning som varit önskvärd. 

Under 2020 och 2021 har Trafikverket, kommunen och dikningsföretag arbetet med att förbättra 

dagvattenflödet på sträckan Långöns vatten till Örnefjorden i syfte att minska påverkan på infrastrukturen 

vid kraftig nederbörd. Under hösten har planeringen av kommunens sista åtgärder vid Örn pågått och 

kommer att påbörjas under början av 2022. 

Beslut om ytterligare etableringar inom Guleskärs industriområde har inte kommit under hösten så arbetet 

med att utveckla industriområdet fortsätter under nästa år. 

 

Hamnprojekt Utfall 2021  Budget 2021 Återstår 2021  

0220 - Geoteknik gamla Hunnebostrand 0.0 -0.7 0.7 

0019 - Förbättring småbåtshamnar/bryggor -1.7 -3.9 2.2 

0029 - Åtgärder betong-/stenkajer -0.3 -2.7 2.4 

Summa Hamnar -1.9 -7.2 5.3 

Utredning för stabilitetsåtgärder i Hunnebostrand har varit ute på samråd vilket inte renderat några utgifter 

för kommunen. 

Strandpromenaden vid Sandbogen har färdigställts under årets första del och återinvigdes den 7 maj. 

På kajen vid Smögens Fiskauktion har företaget som byggde den nya kajen 2014 utfört garantiarbeten som 

avslutades under hösten. Dock godkändes inte garantiåtgärden vid besiktningen utan fortsatta åtgärder 

kommer att vidtas under våren. 

Under första delen av året så har vi renoverat ponton C i Springet med nytt trädäck, belysning, bommar och 

elskåp. Ett antal slitna stockar och två flytkroppar är också utbytta. 

Ombyggnation av en brygga på Hovenäset i Svinvikshamnen har inletts, men fick pausas pga. sjukdom och 

vinter. Arbetena återupptas efter vintern. 

Sedan tidigare pågår en diskussion med Smögens Fiskauktion om att öka djupet vid kajen till 7 m för att 

klara att ta emot större båtar och i april gav länsstyrelsen sitt medgivande till muddring/sprängning på 

platsen. Projektering och framtagande av handlingar för upphandlingen pågår och bidrag för åtgärden 

kommer att sökas under våren, så snart villkoren för ansökningsperioden är klara. 

Upphandling av nytt hamnsystem för hela hamnverksamheten pågår och beräknas vara i drift till säsongen 

2022. 

 

Fastighetsprojekt Utfall 2021  Budget 2021 Återstår 2021  

0307 - Fiberanslutning fastigheter 0.0 -0.2 0.2 

0315 - Lekplatser på skolor och förskolor -0.5 -0.8 0.3 

0329 - Hunnebohemmet, projektering 0.0 -11.5 11.5 

0339 - Hygienvårdsanläggning Kleven, Smögen -0.9 -1.0 0.1 

0349 - Brandstation Malmön, tillbyggnad -0.1 -0.4 0.3 

0362 - Utbyggnad skalskydd -1.0 -1.4 0.4 

0369 - Storköksutrustning -0.3 -0.5 0.2 

0370 - Flytt av förskola till Smögenskolan -3.7 -3.8 0.0 
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0374 - Kvarnberget, hotellås  -1.0 1.0 

0302 - Externhyresfinansierade investeringar -0.2 -0.3 0.2 

0303 - Åtgärder myndighetstillsyn/lagkrav -1.0 -1.8 0.8 

0331 - Åtgärder enl. plan energieffektivisering -0.8 -1.8 1.0 

0399 - Planerat underhåll -6.9 -8.7 1.8 

Summa Fastighet -15.4 -33.1 17.8 

Av årets investeringar på fastighetssidan om sammanlagt 15,4 mnkr har 12,2 mnkr avsett investeringar i 

kommunens skol- och barnomsorgsfastigheter. För omsorgsfastigheten, Hunnebohemmet, pågår planering 

för omfattande investeringar. För åtgärderna på Hunnebohemmet skrevs i december kontrakt med en 

upphandlad projekteringsledare som skall fortsätta driva projekteringen. 

Ventilationsaggregat på Kvarnberget, Bryggan, Hunnebostrands skola samt Hunnebohemmet är utbytta 

vilket inte bara ger en bättre inomhusmiljö utan även sparar energi då verkningsgraden på 

värmeåtervinningen är markant högre. Ett ventliationsaggregat på Hunnebohemmet kvarstår att åtgärda 

men har blivit försenad pga. komponentbrist. 

Fastigheterna har under hösten drabbats av flera oförutsedda haverier. Det är värmesystemet på Smögen 

skolan, hissen i Kungshamns skola, ventilation på Hunnebohemmet, takläckage på Kompetenscentrum 

samt värmepumpen på Hunnebostrands skola. 

Inom ramen för det planerade underhållet har kan renoveringsarbeten avseende ytskikt på Hedalens 

förskola, fasadrenovering på gymnastiksalen i Hunnebo skola och takrenovering på Sotenässkolan 

framhållas. 

Under det gångna året har en ny hygienvårdsanläggning på Kleven tagits i bruk och Hasselösunds förskola 

har flyttats till Smögen skola som byggts om och anpassats för ändamålet. Valbergets förskola har stängts 

och verksamheten har flyttats till Hasselösund. Vidare har skalskyddet på Smögenskolan samt 

Hunnebostrands förskola förstärkts i samband med renoveringsarbetena. 

Under dom stora regnmängder som kom den 29 juli klarade sig kommunens fastigheter relativt väl och fick 

endast mindre skador med tanke på omständigheterna. 

 

Övriga investeringsprojekt Utfall 2021  Budget 2021 Återstår 2021  

0035 - Inventarier måltidsenheten -0.2 -0.9 0.7 

0045 - Inventarier lokalvård -0.1 -0.5 0.4 

Summa Övrigt -0.3 -1.4 1.1 

Uppdatering av lokalvårdsenhetens maskinpark pågår och direktupphandling beräknas vara klar innan 

årsskiftet. Nya matvagnar har köpts in till Hunnebohemmet. 

 

Köp & försäljning av fastigheter Utfall 2021  Budget 2021 Återstår 2021  

0001 - Fastighetsköp (Mark & Byggnad) -2.7  -2.7 

0004 - Fastighetsförsäljning (Byggnader)  3.5 -3.5 

0006 - Försäljning markreserv/reglering 4.4  4.4 

Summa Inköp & försäljning av fastigheter 1.6 3.5 -1.8 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-14 att förvärva Hovenäs 1:337 inom detalj-

planområdet "Hovenäs hamn" för 2,6 mnkr. 

Därtill har kommunen efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott sålt har under året beslutat att sälja 

fastigheterna: 
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• Hovenäs 1:365 för 1,2 mnkr, 

• del av Hovenäs 1:3 för 2,0 mnkr 

• del av Vägga 1:2, lott 4, för 0,5 mnkr 

• del av Gravarne 3:1 för 0,2 mnkr 

• överföra del av Malmön 1:325 till Malmön 1:389 för 0,4 mnkr 

Genom delegationsbeslut om har också två fastighetsregleringar genomförts mot betalning av 25 tkr 

respektive 39 tkr. 

Förvaltningen avvaktar säkrare prognoser om antalet barn och elever innan ytterligare förslag till 

försäljningar av fastigheter med byggnader föreslås. Utredning om rockader i lokalförsörjningen pågår men 

försäljningar har inte skett under året. 

Personalrelaterad uppföljning 

Sjukfrånvaro 

 

Grafen visar sjukfrånvaron månad för månad, 2021 (mörk) jämfört med 2020 (ljus) 

 
Sjukfrånvaro %, 

ack 2020 

varav sjukfrånv. > 59 

dagar %, ack 2020 

Sjukfrånvaro %, 

ack 2021 

varav sjukfrånv. > 59 

dagar %, ack 2021 

Alla kön 5.9% 38.4% 7.6% 57.0% 

Kvinna 6.4% 39.8% 9.0% 60.1% 

Man 5.0% 35.4% 5.2% 48.1% 

Alla åldrar 5.9% 38.4% 7.6% 57.0% 

<=29 8.0% 29.5% 5.2% -    

30-49 6.8% 35.3% 7.0% 43.6% 

50-99 4.6% 45.9% 8.5% 73.5% 

 

Att ha en låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 

medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Inom flera av kommunstyrelsens 

verksamheter kan en del yrkesgrupper arbeta på distans vilket gör att medarbetare trots exempelvis lätta 

symtom eller vid smittspårning av covid-19 kunnat fortsätta arbeta vilket gett en relativt låg sjukfrånvaro. 

Jämfört samma period föregående år har sjukfrånvaron ökat inom kommunstyrelsens verksamheter, främst 

inom måltid- och lokalvårdsenheten där personalen ska vara hemma vid minsta symtom samt inom 
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ekonomienheten. Viktigt är att även vidta åtgärder för de som arbetar på distans då det kan innebära både 

fysiskt men även psykiskt sämre arbetsförhållanden samt ge information, stöd och tydliga riktlinjer och 

rutiner för de medarbetare som behöver vara på plats och arbeta i verksamheterna. Samtliga chefer följer 

upp sjukfrånvaron på enheten och skapar individuella rehabiliteringsplaner vid behov. 

Rutiner med samtal vid första sjukdagen och löpande under sjukperioden samt vid behov upprättande av 

rehabiliteringsplaner följs inom samtliga verksamheter, individuella rehabiliteringsplaner med aktiviteter 

tas fram där behov finns för att minska sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för ökad frisknärvaro på 

individnivå. 

Personalkostnader 

Årets personalkostnader är 2,9 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaden för månadslön är betydligt lägre än 

budgeterat men har till viss del ersatts av timlöner och övertid. Sjuklönekostnaderna för kommunstyrelsens 

verksamhet är cirka 0,3 mnkr (exklusive PO-pålägg) lägre under året jämfört föregående år, detta beror på 

att den korta sjuk-frånvaron har minskat. 

Överskott mot budget avseende personalkostnader för perioden beror delvis på att medel som avsatts för 

projektledare för införande av heltid inte har använts helt då projektet inte kunnat genomdrivas fullt ut 

under pandemin. Det har även varit lägre kostnader för facklig verksamhet vilket kan variera under året 

beroende på vilka verksamhetsförändringar eller andra typer av samverkansbehov som finns i 

organisationen. PÅ AME är det lägre personalkostnader pga. långa handläggningstider hos Arbets-

förmedlingen för de beslutsunderlag som krävs inför anställning.  Räddningstjänsten har haft lägre 

kostnader än normalt på grund av färre övningar för deltidsbrandmännen. 

Drift- och projektavdelningen avviker inte från budget avseende personalkostnaderna. Inom måltids- och 

lokalvårdsverksamheterna är kostnaderna för månadslön lägre än budgeterat medan timlönekostnaderna 

ligger något över budget. Detta beror på den höga sjukfrånvaron samt anpassningar i Sotenässkolans kök. 

Markförvaltningen har sedan december 2020 haft två mark- och exploateringsingenjörer på projekt-

anställningar för att ta hand om den långa ärendekön. Projekttiden avser året 2021 med målet att kraftigt 

reducera MEX-kön. Förslaget finansieras i första hand av medel som genereras av ärendehanteringens 

minskning. Eventuellt underskott finansieras av Kommunstyrelsens ofördelade medel. 

Kompetensförsörjning 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet har reviderat personalförsörjningsplanen och tagit fram de 

gemensamma fokusområden som arbetats med under året. Inom AME har handledarutbildning och 

utbildning i motiverande samtal genomförts under året för den personal som ännu inte har kompetensen, 

vilka ligger till grund för hur vi arbetar med kartläggning och handlingsplaner. 

Under årets sista två månader har även all personal vid AME utbildats till handledare i KUB- modellen som 

är ett arbetssätt som förtydligar styrkor men även visar på var man behöver bli starkare för att ta sig vidare 

på den öppna arbetsmarknaden när det gäller generella arbetslivskompetenser. Dock har utbildningsplanen 

för deltidsbrandmännen inte kunnat genomföras helt enligt plan då kursverksamheten har vart begränsat på 

grund av Covid -19 restriktionerna. 

Inom kommunstyrelsens allmänna verksamheter kommer det de närmaste åren behöva ske en översyn av 

samtliga administrativa processer, dels att förenkla för användarna så att kommunen kan bli mer tillgängliga 

men även att effektivisera och digitalisera arbetet för att på så vis använda resurserna rätt inom förvalt-

ningen. Resurser behövs för att driva förändringsarbete och utveckla befintliga och nya processer, för det 

krävs både en kompetenshöjning av befintlig personal samt en ny kravbild vid nyanställning. Pensions-

avgångarna kommer inte vara så höga de kommande åren. 

Inom kommunstyrelsens tekniska verksamheter är kompetensförsörjningen numera god och kan 

framgångsrikt rekrytera personal till de olika verksamheterna. 
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Hos måltidsenheten har man från och med april i år ändrat befattning på dem som är utbildade kockar till 

kock, övriga kommer att ha befattningen måltidsbiträde samt att dem som saknar utbildning kommer att 

erbjudas validering. Måltidsenheten har utbildat en kock som ska bli yrkesbedömare som under 2022 

kommer att vara behjälplig med valideringen samt att all personal har även fått utbildning i livsmedels-

hygien.  Planering för måltidsutveckling 2022 har inletts under årets senare del och projektet innefattar 

ytterligare kompetensutvecklingsinsatser på enheten. 

Under 2021 genomfördes utbildningen "PRYL-projekt yrkesbevis för lokalvårdare" för att säkerställa 

lokalvårdares kompetens.  Lokalvårdsenheten har generellt sett lätt att rekrytera både vikarier och 

tillsvidareanställda det genomsyras av att vikarierna vill stanna kvar och blir på sikt konverterade in i 

verksamheten samt den personal som önskar får heltid. Då verksamheten ska utföra få timmar lokalvård på 

väldigt många ställen finns behov av ett arbetsfordon för att kunna utföra dessa uppdrag på bästa sätt. 

Enligt personalförsörjningsplanen för 2021 behövs en grundläggande utbildning av verksamhetssystemen 

i lokalvården och i drift- och projektverksamheten, utbildningen kan hållas av SML-IT och innebär därmed 

ingen kostnad samt inom markförvaltningen finns det en utbildningsplan upprättad inom ramen för bidrag 

från omställningsfonden. Vidare så finns ett behov av branschspecifika utbildningar i samband med att 

regelverket inom entreprenader förändras och förnyas, dessa utbildningar kommer hållas av externa aktörer. 

Övriga verksamhetsnyckeltal 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Antal inskrivna individer hos AME 158 176 147 100 94 

... varav andel 16 - 24 år 28% 28% 29% 31% 34% 

Antal avslutade individer 73 103 115 65 69 

... varav andel 16 - 24 år 33% 32% 33% 38% 41% 

Nettokostnad arbetsmarknadsenheten (mnkr) 6,0 5,8 3,7 5,0 6,2 

      

Antal utryckningar, räddningstjänst 327 366 294 297 282 

... varav andel brand i byggnad 6 11 10 9 13 

... varav andel trafikolyckor 26 25 25 12 23 

... varav andel bärhjälp hemtjänsten 25 38 25 7 7 

... varav andel hjärtstoppslarm 12 22 18 16 14 

... varav andel självmordsförsök 0 3 1 3 1 

Nettokostnad räddningstjänst (mnkr) 13,1 13,2 13,8 14,0 13,8 

      

Antal gästnätter i hamnarna 18 503 19 680 18 520 15 002 17 097 

... varav andel gästnätter i hamnarna under 

försäsong 

2% 2% 2% 3%  3% 

... varav andel gästnätter i hamnarna under 

eftersäsong 

1% 1% 1% 2% 2% 

Nettokostnad i gästhamnsverksamheten (mnkr) 1,4 1,7 0,6 0,9 0,2 

      

Antal m2 lokaler 64 900 64 900 62 400 61 800 61 800 

Antal m2 per invånare 7,2 7,2 6,9 6,8 6,8 

Bruttokostnad per m2 lokaler (kr) 716 720 722 748 737 
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Antal inneliggande ärenden inom 

markförvaltningen 

- - - 605 577 

...varav pågående ärenden (varav företag) - - -  208 (59) 

...varav ofördelade ansökningar (varav företag) - - - - 207 (37) 

...varav ofördelade tillsyner (varav företag) - - - - 130 (0) 

...varav vilande ärenden - - - - 32 

Nettokostnad markförvaltning (mnkr) - - - 6,8 7,2 

      

Antal mottagna fakturor, kommunen totalt 25 636 24 230 24 303 24 630 26 349 

... varav andel e-fakturor 60% 63% 86% 92% 95% 

... varav andel touchless fakturor - - - 13% 29% 

 

 Jan 

2021 

Feb 

2021 

Mar 

2021 

Apr 

2021 

Maj 

2021 

Jun 

2021 

Jul 

2021 

Aug 

2021 

Sep 

2021 

Okt 

2021 

Nov 

2021 

Dec 

2021 

Mottagna 

fakturor 

2 358 2 067 2 142 2 551 1 720 2 148 1 970 1 493 2 427 2 594 1 932 2 947 

Andel e-
fakturor 

95% 95% 93% 97% 95% 92% 96% 94% 96% 95% 96% 97% 

Andel 

touchless 

fakturor 

19% 17% 21% 17% 24% 23% 25% 28% 25% 32% 34% 44% 

 

Individer inom arbetsmarknadsenheten 

Det låga antalet inskrivningar beror på minskade anvisningar gällande arbetsträning och praktik från 

Arbetsförmedlingen. En del av de personer som varit inskrivna har avslutas och har gått vidare till andra 

instanser och varit prövningar med instanser via SOL, LSS. VI-projektet som ingår i den kommunala 

vuxenutbildningen arbetar med ungdomar som omfattas av det kommunala aktivtestansvaret och anvisas 

inte längre till Arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Den ökade andelen inskrivna ungdomar förklaras 

genom projektet för ungdomsanställningar under hösten, vilket lett till att 6 av 7 tagit sig vidare till 

anställning på den öppna arbetsmarknaden. Totalt har verksamheten under året haft en procentuellt större 

genomströmning av personer som tagit sig vidare till egenförsörjning. 

Utryckningar inom räddningstjänsten 

Händelserna är i antal likt tidigare år, avvikande i år är ett par extremväderhändelser som påverkat 

kommunen stort, att brand i byggnad har ökat samt att det blivit en minskning för bärhjälp inom 

hemtjänsten. 

Gästnätter i hamnarna 

Kommunen har sålt fler gästnätter i hamnarna 2021 jämfört med 2020. Antalet gästnätter i hamnarna har 

sjunkit dom senaste åren men genom att arbeta med verksamheten har resultatet förbättrats markant. 

Antal m2 lokaler 

Avdelningen arbetar kontinuerligt med effektiviseringar i fastighetsbeståndet i syfte att fylla alla lokaler 

samt avyttra byggnader som ej behövs inom den kommunala kärnverksamheten. 

Ärenden inom markförvaltningen 

Ungefär 300 av antalet inneliggande ärenden gäller nyttjanderätt för fastighet. Av dessa avser mer än hälften 

privatpersoner medan ett femtiotal rör företag. Under året har markförvaltningen inlett arbetet med att 

uppnå ärendebalans och en rimlig arbetsbelastning hos handläggarna. Arbetet gällande ärendebalans har 
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fokuserat på företagsärenden och gett resultat i nivå med satt mål. Arbetet avseende att komma ned till en 

rimlig arbetsbelastning är på god väg att nås. Antalet startade ärenden under 2021 uppgick till 318 vilket är 

något färre än 2020 då 390 ärenden startades. Arbete med kravspecifikation pågår och införande av nytt 

system planeras i slutet av år 2022 eller början av 2023. 

Antal mottagna fakturor 

Andelen e-fakturor uppgår till 95 procent under perioden och andelen av så kallade touchless-fakturor har 

ökat. Med touchless menas fakturor som uppfyller vissa fastställda villkor och kan automatiskt behandlas i 

systemet utan manuell handpåläggning, exempelvis telefonifakturor. Arbete pågår löpande med att öka 

andelen touchless genom att lägga upp abonnemang på automatattest. Det innebär att resurser frigörs för 

alla verksamheter och det administrativa arbetet minskar. För att vidhålla god intern kontroll, erhåller 

samtliga chefer en förteckning kvartalsvis över vilka abonnemang de har som ligger på automatattest. 

Årets verksamhet 
Företagsklimat 

En kommunikationsplan för näringslivet är framtagen. Arbete har pågått med en potentiell etablering av ny 

industri på Guleskär i Kungshamn samt även mindre ärenden som utökning av befintliga verksamheter, 

diverse markfrågor och övriga allmänna frågeställningar från lokala näringslivet. Markförvaltningen har 

under året arbetat för att förbättra ärendebalansen, vilket möjliggjorts i och med enhetens projektanställda 

medarbetare. 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Anvisningsbara platser har under året funnits för underhåll av vandringsleder och motionsspår där 

återställningsarbeten pågått till följd av sommarens kraftiga regnoväder. Projektmedel har beviljats för att 

fortsatt arbeta med att bemanna den marina återvinningscentralen/strandstädning under året. Det har också 

skapat möjlighet till projektanställningar riktade specifikt till ungdomar 18-24 år. Den förvaltnings-

övergripande samverkansmodellen som tagits fram för att snabba på vägarna för våra kommuninvånare att 

komma till egen försörjning genom arbete eller studier, blev klar under juni månad. Sotenäs kommun har 

tagit emot tio anvisade flyktingar, vilket skett genom ett nära samarbete med Sotenäsbostäder AB och 

socialtjänsten. 

Ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten 

Under året har en förvaltningsövergripande samverkansöverenskommelse tagits fram vilken innebär att 

Individ- & familjeomsorgen, Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten samverkar kring personer 

som uppbär ekonomiskt bistånd, för att korta vägarna till egen försörjning genom arbete eller studier. 

Arbetsmarknadsenheten ser under senare delen av året en ökning av antalet anvisade person som en effekt 

av den förvaltningsövergripande samverkan. Totalt har verksamheten under året haft en procentuellt större 

genomströmning av personer som tagit sig vidare till egenförsörjning. 

Köp, försäljning, etablering eller nedläggning av verksamhet 

Sedan 2019 har antalet anvisningar till arbetsmarknadsenheten verksamheter minskat, det har varit en tydlig 

nedåtgående trend. Detta har medfört att det inte längre finns möjlighet att bedriva verksamheterna i samma 

omfattning som tidigare. Verksamheten för Naturvård har därför avvecklats under året. Detta har medfört 

övertalighet av handledartjänst, vilket lösts genom att inte tillsätta tjänsten vid pensionsavgång. 

Omstruktureringar 

Driften av kommunens motionsspår och vandringsleder flyttades 1 januari 2021 till arbetsmarknadsenheten 

från kultur- och fritidsverksamheten inom utbildningsnämnden. Från och med 1 januari 2022 flyttas 

verksamheten vidare från arbetsmarknadsenheten till anläggningsenheten, som båda sorterar under 

kommunstyrelsen. Kunskap, utrustning och samordning av arbetsuppgifterna bedöms kunna göras på ett 

bättre sätt om alla offentliga miljöer hanteras i samma verksamhet. 
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En intern omorganisation mellan teknisk verksamhet och kansliavdelningen är genomförd där mer 

administration centraliserats och organiserats inom kansliavdelningen. Här finns numer alla nämnd-

sekreterare, registratorer och administratörer. 

Lagstiftning som verksamheten inte fullt ut följt under året 

Under 2021 har genomlysning av anläggningsregistret fortsatt i syfte att fullt ut följa uppdaterad lag för 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR), med fokus på plankostnader, vilka skrivits bort i enlighet 

med rådande redovisningsregler. Periodens nedskrivning av översikts- och detaljplanearbete har medfört 

en tillkommande avskrivning utöver budget med 15,3 mnkr. 

Digitalisering 

Införande av e-arkiv syftar till att öka tillgängligheten till arkivhandlingar då arkivet digitaliseras. Den 1 

januari 2021 infördes "ersättningsskanning" vilket inneburit att en inkommen pappershandling får 

gallras/slängas efter att ha omvandlats till en digital handling. Under året har även digital signering av 

handlingar införts i verksamheterna. 

Arbetet med att utveckla nya e-tjänster och kopplingar mellan kommunens e-tjänsteplattform och externa 

system har fortlöpt. Ett flertal nya e-tjänster har publicerats via kommunens hemsida. 

En digital ”Möbelkatalog” har tagits fram för återbruk av kommunens möbler, där syftet varit att förenkla 

återbruk av möbler och att på ett enklare sätt se vilka möbler som finns tillgängliga. 

Under våren har studenter från Högskolan Väst genomfört ett studentprojekt i samarbete med kommunen. 

Syftet med projektet var att på idéstadie skapa upp grafiska representationer över en möjlig 

mobilapplikation för ”Offentliga Toaletter”. Idéerna kan kommunen använda vidare i framtida 

utvecklingsprojekt. 

Hållbarhet 

Vid årets första kommunfullmäktige antogs Hållbarhetsstrategi 2030, vilket innebär att det nu finns en 

styrning och prioritering för förvaltningarnas och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån fyra 

fokusområden. 

Symbioscentrum har deltagit i det Nordiska närverket Nordic Circular Hubs för facilitering av 

symbiosutveckling och även presenterat Sotenäs Symbioscentrum för flertalet intressenter, bl.a. Siemens. 

Förutom pågående projekt har nya projekt beviljats, bl.a. SIR – Sustainability, Innovation and Resilience, 

Blå mat, och Hållbar kunskapsturism. 

Sotenäs Marina Återvinningscentral har tagit hand om drygt 200 ton marint avfall. Ett projekt har påbörjats 

tillsammans med Naturvårdsverket och Havs-och Vattenmyndigheten för att utveckla systemet kring 

återvinning av fiskeredskap. Kommunen har fått frågan om att visa upp arbetet med Marina 

Återvinningscentralen den 17 januari 2022 på Sweden Innovation Days på världsutställningen i Dubai. 

Filmen är producerad av One Planet Production och regissör är Joakim Odelberg. Se filmen ”Recycle. 

Upcycle. Reuse” här. 

Gentemot allmänheten arbetar kommunen med aktiviteter för att öka engagemanget för omställningen till 

ett hållbart samhälle. Kommunen deltog i den årligt återkommande Hållbarhetsfestivalen 18-24 oktober 

2021 som anordnas i hela Västra Götaland i samarbete med Studiefrämjandet. I Sotenäs arrangerades flera 

aktiviteter riktade till allmänheten för att belysa klimatfrågan såsom en föreläsning om klimatpåverkan 

utifrån IPCC klimatrapport, Öppet hus på Marina Återvinningscentralen och plogging i samarbete med IK 

Granit och Västkuststiftelsen. Under Hållbarhetsfestivalen lanserades även KIMO:s rapport om Spökgarn 

och plast i havet där Sotenäs Marina Återvinningscentral har besökts och kommunen har bidragit med sin 

kunskap och nätverk. Ett webbinarie hölls i samband med Hållbarhetsfestivalen och därefter gjordes en 

film med samma presentation. 

Under 2021-2022 arrangerar Sotenäs tillsammans med Tanums kommun Minimeringsmästarna i våra 

kommuner där deltagande hushåll inspireras till hur man kan leva mer hållbart. Tre hushåll från respektive 

mailto:info@sotenas.se
https://www.youtube.com/watch?v=rEkH-mdYN70
https://www.youtube.com/watch?v=rEkH-mdYN70
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kommun deltar och kommer vara del i att föra vidare engagemanget kring hur hushåll kan bidra med att 

minska sin resursanvändning och konsumera hållbart. 

Årets hållbarhetspris har i år delats ut till Klevs Gård. 

Under sommaren drog ett skyfall in över kommunen vilket orsakade stora problem med översvämningar. 

Idrottshallen öppnades upp för att ta emot hjälpsökande som drabbats. Ett arbete är under uppstart 

tillsammans med Västvatten AB för att undersöka vad som kan göras för att mildra samhällseffekterna vid 

framtida liknande händelser. 

Covid-19 

Pandemin har medfört behov av verksamhetsförändringar, hemarbete, stort vikariebehov, bekymmer med 

komponentleveranser, förändrat besökstryck och därmed enorma krav på flexibilitet hos så väl medarbetare 

och chefer måste årets verksamhet anses ha bedrivits med den äran.  

Coronapandemin hade stor inverkan på kommunens verksamheter. Pandemigruppen träffades en gång i 

veckan fram till sista september då majoriteten av restriktionerna upphävdes men i början på december när 

smittan åter tog fart bedömdes det som nödvändigt att återuppta avstämningsmöten igen. 

För medarbetare med kontorsarbete har hemarbete bedrivits i stor utsträckning vilket har fungerat mycket 

väl och skapat möjligheter för fortsatt flexibla arbetssätt med distansarbete, digitala möten och andra 

digitala samarbeten. Hemarbete på heltid har emellertid också haft vissa negativa effekter, särskilt i 

kombination med isolering även på fritiden. Alla nämnder har haft både helt digitala nämndmöten och även 

hybridmöten. 

För verksamheter där arbetsuppgifterna utförs på plats har sjukfrånvaron som redan beskrivits varit hög 

med stor belastning på ordinarie personal och vikarier i tjänst. Omfattande vikarieanskaffning kräver 

mycket administration och större arbetsbelastning hos chefer och samordnare. Även medarbetare med dessa 

arbetsuppgifter har därför behövt vikarier för att hinna med. 

Utbildning/övningsplanen för brandpersonalen har inte kunnat följas på grund av covid-19, endast de 

nödvändigaste momenten har övats. 

Pandemin har krävt andra städmetoder än vanligt och åtgången på tvål, papper och yt-desinfektion har ökat 

markant. Detta tyder på att handtvätt sker mer frekvent, viket är positivt även framöver då det är ett bra sätt 

att minska all smitta. Sammantaget har behovet av lokalvård ökat, dels på grund av fler "urstäd" på 

kommunens äldreboenden, dels för att skolorna och förskolorna valt att beställa "storstäd" vilket innebär 

extratid för lokalvårdens verksamhet. 

Covid-19 har också påverkat måltidsverksamheten. På Sotenässkolan har elever ätit i Folkets hus vilket 

innebär att maten tidvis hämtats av skolpersonal och tidvis körts ut av måltidsenheten. Högstadiet har under 

en period haft växelvis distansundervisning och matlådor har lagats och packats. 

mailto:info@sotenas.se
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KSAU § 30   Dnr 2022/000189 

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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KSAU § 31   Dnr 2021/000002 

Förstärkning med upphandlartjänst 

Sammanfattning 

Utifrån ekonomiavdelningens utredning om arbetsbelastning och ensamarbete inom 
upphandlarområdet har konstaterats att behovet av stöd i upphandling och avtalsfrågor är större än 
den resurs som finns idag.  
 
Revisionsrapportens fördjupade granskning av inköp och upphandling samt kommunens 
verksamheter har båda framfört en stor sårbarhet i en ensam upphandlare. Dessutom har behovet av 
stöd som finns inom upphandling och avtalsförvaltning ökat. 

Främsta orsaken till ökat behov av upphandlarstöd 
Ökad målsättning i mål -och resursplan gällande investeringar och detaljplaner samt uppdrag, vilket 
leder till fler upphandlingar eller avrop. Nya områden där upphandlingsbehov uppstår inom alla 
förvaltningar exempelvis digitalisering och digitala hjälpmedel. Kommunens arbete med 
systematisk och strukturerad avtalsuppföljning, behöver utökas och utvecklas inom samtliga 
avtalsområden. 

Ekonomi  
Bedömningen är en utökning av ram inom kommunstyrelsens allmänna verksamhet, 
ekonomiavdelningen med en årsarbetare 1,0. Helårskostnad om 0,700 mnkr. År 2022 beräknas 
halvårseffekt. 
 
Utökningen föreslås finansieras via Kommunstyrelsens ofördelade medel 2022 (0,350 mnkr 
ramhöjande) och år 2023 ytterligare 0,350 mnkr ramhöjande för helårseffekt 2023. 

Beslutsunderlag 

Utredning om arbetsbelastning och ensamarbete, upphandlare 2022-01-25 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-01-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar finansiera 1,0 upphandlare till ekonomiavdelningen med totalt 0,7 mnkr 
ur Kommunstyrelsens ofördelade medel för drift, fördelat med 0,350 mnkr i ramökning 2022 och 
resterande 0,350 mnkr ramökning år 2023. 
 
Därefter finns 2 799 000 kronor kvar av ofördelade medel. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-01-25 KS 2021/00002 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Förstärkning med upphandlartjänst 

Sammanfattning 

Utredning 

Utifrån ekonomiavdelningens utredning om arbetsbelastning och ensamarbete inom 
upphandlarområdet har konstaterats att behovet av stöd i upphandling och avtalsfrågor 
är större än den resurs som finns idag.  
 
Revisionsrapportens fördjupade granskning av inköp och upphandling samt kommunens 
verksamheter har båda framfört en stor sårbarhet i en ensam upphandlare. Dessutom har 
behovet av stöd som finns inom upphandling och avtalsförvaltning ökat. 

Främsta orsaken till ökat behov av upphandlarstöd 

Ökad målsättning i mål -och resursplan gällande investeringar och detaljplaner samt 
uppdrag, vilket leder till fler upphandlingar eller avrop. Nya områden där 
upphandlingsbehov uppstår inom alla förvaltningar exempelvis digitalisering och 
digitala hjälpmedel. Kommunens arbete med systematisk och strukturerad 
avtalsuppföljning, behöver utökas och utvecklas inom samtliga avtalsområden. 

Konsekvens att inte tillsätta tjänst 

Kommunledningen får fortsätta prioritera nuvarande lista på planerade upphandlingar 
utifrån den resurs som finns då inte alla upphandlingar kan genomföras. Det finns alltid 
en risk med ensamarbete i kombination med hög arbetsbelastning som kan leda till 
sjukskrivning och/eller att man väljer att avsluta sin anställning. Vid frånvaro har 
ekonomiavdelningen svårt att stödja verksamheten i specifika upphandlingsfrågor.  
 
Konsekvens av att inte kunna ge tillräckligt med stöd till verksamheten kan leda till 
förseningar av genomförande av planerade uppdrag och investeringar, fördyrade 
förlängningar av befintliga avtal samt att det omedvetet görs otillåtna upphandlingar 
eller otillåtna ändringar av befintliga avtal. Det kan förutom negativa ekonomiska 
konsekvenser även leda till mindre tilltro till kommunen. 
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Beskrivning av ärendet 

Fler upphandlingar och ökat behov av stöd vid upphandling  

Verksamhetens behov av stöd i upphandling och avtalsfrågor är större än den resurs 
som finns idag på ekonomiavdelningen. Det har framförts i olika forum under längre tid 
att det behövs mer resurser inom inköp och upphandling samt att det är sårbart att bara 
ha en anställd som arbetar med upphandling.  
  
Revisionen gjorde granskning av inköp och upphandling för Sotenäs kommun under 
november 2021. I deras rekommendation till kommunstyrelsen togs bland annat upp att 
sårbarheten kring upphandlingsfunktionen för att säkerhetsställa tillräckligt stöd för 
kommunens förvaltningar bör hanteras. Även att säkerhetsställa att en dokumenterad 
struktur för avtalsuppföljning inrättas för att stärka kommunens systematik och 
riskhantering i det arbetet. 

Ny lagstiftning att följa 

Återkommande förändringar inom upphandlingslagstiftningen som genererat mer 
administration för upphandlare och ett stort behov av mer utbildning/information till 
verksamheten, än vad som kan ges idag. 

Kommande utmaningar 

Den ökade målsättningen som finns i mål -och resursplanen avseende detaljplaner och 
den beslutade investeringsplanen framöver med renoveringar av skolor och omsorg 
samt beslutade uppdrag/projekt påverkar trycket på upphandlarstödet.  
 
Tillfälliga projekt som grundar sig i riktade bidrag eller EU-projekt, finns behov av att 
upphandla varor/tjänster som man inte normalt gör eller tidigare haft behov av.  
 
Förändringar i verksamheten, kräver mer digitalisering och automatisering. Vilket leder 
till både nya upphandlingar men leder också till avtalsdiskussioner om vad som kan 
göras inom befintligt avtal.  

Jämförelser 

I jämförelser med Norra Bohuslän har Sotenäs 1,0 årsarbetare där övriga har 1,2 - 1,8 
årsarbetare. I NoBo samarbetet är det avtalat att varje kommun ska minst ha 1,0 
årsarbetare. Fördelningen av arbetsuppgifter som ingår i respektive upphandlare 
arbetsområde ser olika ut för varje kommun. 

Övrigt 

Analys av kombinerad tjänst ekonom/upphandlare har gjorts och det är inte en optimal 
lösning då de olika processerna krockar med varandra tidsmässigt. Det har ställts frågor 
till helägda bolag om de behöver upphandlarstöd men just nu finns ingen efterfrågan. 
Dialog har också skett med Munkedals kommun om gemensam upphandlare men de har 
löst sitt behov. 
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Konsekvensbeskrivning 

Risk och Konsekvens 

Kommunledningen får fortsätta prioritera nuvarande lista på planerade upphandlingar 
utifrån den resurs som finns då inte alla upphandlingar kan genomföras. 
 
Det finns alltid en risk med ensamarbete i kombination med hög arbetsbelastning som 
kan leda till sjukskrivning eller att man väljer att avsluta sin anställning. Vid frånvaro 
har ekonomiavdelningen svårt att stödja verksamheten i specifika upphandlingsfrågor.  
 
Konsekvens av att inte kunna ge tillräckligt med stöd till verksamheten kan leda till 
förseningar av genomförande av planerade uppdrag och investeringar, fördyrade 
förlängningar av befintliga avtal, att det omedvetet görs otillåtna upphandlingar eller 
otillåtna ändringar av befintliga avtal. Det kan förutom negativa ekonomiska 
konsekvenser även leda till mindre tilltro till kommunen. 

Ekonomi  

Bedömningen är en utökning av ram inom kommunstyrelsens allmänna verksamhet, 
ekonomiavdelningen med en årsarbetare 1,0. Helårskostnad om 0,700 mnkr. År 2022 
beräknas halvårseffekt. 
 
Utökningen föreslås finansieras via Kommunstyrelsens ofördelade medel 2022 (0,350 
mnkr ramhöjande) och år 2023 ytterligare 0,350 mnkr ramhöjande för helårseffekt 
2023. 
 
Ingående budgetanslag i KS ofördelade är 2022: 5,4 mnkr varav 1,3 mnkr reserverade 
vilket innebär kvarstår 4,1 mnkr 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar finansiera 1,0 upphandlare till ekonomiavdelningen med 
totalt 0,7 mnkr ur Kommunstyrelsens ofördelade medel för drift, fördelat med 0,350 
mnkr i ramökning 2022 och resterande 0,350 mnkr ramökning år 2023. 

Beslutsunderlag 
Utredning om arbetsbelastning och ensamarbete, upphandlare 2022-01-25 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  



 

 

 

 

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

Sida 4 av 4 

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Ekonomichef Tf. Kommundirektör 
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Utredning om arbetsbelastning och ensamarbete upphandlare, 

för Sotenäs kommun  

 

Inledning 

Verksamhetens behov av stöd i upphandling och avtalsfrågor är större än den resurs 

upphandlare som finns idag på ekonomiavdelningen.  

 

Det har framförts i olika forum och till ekonomiavdelningen att det behövs mer resurser 

inom inköp och upphandling samt att det är sårbart att bara ha en anställd som arbetar 

med upphandling.  

 

Revisionen gjorde granskning av inköp och upphandling för Sotenäs kommun under 

november 2021. I deras rekommendation till kommunstyrelsen togs bland annat upp att 

sårbarheten kring upphandlingsfunktionen för att säkerhetsställa tillräckligt stöd för 

kommunens förvaltningar bör hanteras. Även om att säkerhetsställa att en 

dokumenterad struktur för avtalsuppföljning inrättas för att stärka kommunens 

systematik och riskhantering i det arbetet. 

 

Preciserat syfte och frågeställningar 

• Har Sotenäs kommun tillräckligt med upphandlingsresurser på 

ekonomiavdelningen kontra det behov som finns ute i verksamheten? 

• Har de effektiviseringar som genomförts inom upphandling/avtal gett ökad 

produktivitet? 

• Har de löpande prioriteringarna om vilka upphandlingar som ska genomföras av 

kommundirektörens ledningsgrupp gjort att fokus kunnat läggas på de viktigaste 

upphandlingarna för kommunen?  

 

Tillvägagångsätt/metod 

Genomgång av de upphandlingar som är anmälda för genomförande hur statusen ser ut 

på dessa. Detta för att se vilken genomströmningstid upphandlingarna har från anmälan 

till slutförande.  

 

Registrering av hur tiden för upphandlare använts under en period, detta för att få en 

överblick av hur många upphandlingar/avtal som hanteras under period.  

 

Jämförelse mellan åren för Sotenäs kommun samt mellan NoBo samarbetskommunerna 

avseende tjänstgöring samt omfattning upphandling/avtal. 

 

Kort beskrivning av de effektiviseringar som genomförts de senaste åren och hur det har 

fallit ut.  
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Resultat 

 
Genomströmningstid för upphandlingar 

De allra flesta upphandling hanteras mellan 4 - 6 månader från det att det anmäls till att 

man har avtal på plats. 

 

Det finns dock undantag där några upphandlingarna (hantverkartjänster golvläggning, 

hantverkartjänster brandlarm, larmställ till räddningstjänsten, rättskällor mfl) som 

prioriterats ned i ett skede som sedan under 1 – 2 år inte genomförts trots att behov finns 

och inköp görs. 

 

Det har också under åren kommit in upphandlingar som ska annonseras ut med kort 

varsel. Dessa har inte anmälts eller kunnat prioriterats av kommundirektörens 

ledningsgrupp. Att de kommer med kort varsel har haft olika orsaker som grund. Ibland 

har man fått miljötillstånd sent och tiden för att kunna genomföra entreprenaden är 

begränsat vilket gör att man behöver minimera tiden från planering till utförande. Eller 

så finns det tillfällen där man fått möjlighet att genomföra aktivitet/inköp med tillfälliga 

medel insatser som behöver återrapporteras inom en begränsad tidsperiod. 

 

De upphandlingar som har längre genomströmningstid är oftast IT-system som är mer 

komplexa och där det inte är självklart vad som ska köpas in då man samtidigt arbetar 

med verksamhetsutveckling. Dessa upphandlingar tar mer upphandlingsresurser i fråga 

då processen för genomförande av upphandlingen består av fler moment, än en normal 

upphandling av vara eller tjänst består av. 

 
Antal upphandlingar och avtal som hanteras under vald period 

Under december månad har tid registrerats på de upphandlingar/avtal där upphandlare 

lagt mer än en halvtimme. Ungefär 65 % av arbetstiden har gått till de 41 registrerade 

upphandlingar/avtal under de tre första veckorna. Övrig tid 35 % har lagts på bland 

annat arbetsmöten på ekonomiavdelningen, utredning, rådfrågning - avstämning i 

upphandling/avtal som är kortare än en halvtimme och samverkansmöten med Norra 

Bohuslän.  
     

Inom samarbetet i Norra Bohuslän finns en skriftlig överenskommelse om att respektive 

kommun ska sätta in minst en tjänst (1.0) samt att respektive kommuns ekonomichef 

ingår i styrgruppen för upphandling. 

 

För ingående kommuner har följande tjänstgöringsgrad angetts: 

 

• Lysekil 1,5 (en av tjänsterna är en kombinerad ekonom/upphandlar tjänst) 

• Munkedal 1,5 (en av tjänsterna är en kombinerad ekonom/upphandlar tjänst) 

• Sotenäs 1,0 

• Strömstad 1,2 (en av tjänsterna är en kombinerad ekonom/upphandlar tjänst) 

• Tanum 1,8 
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Utmaningen för de som har en kombinerad tjänst ekonom/upphandlare är att århjulet för 

ekonomi i många fall krockar med upphandlings- och avtalsprocesserna. Vilket gör att 

de har en annan tidspress för att kunna genomföra en upphandling in i mellan den 

ekonomiska budget och uppföljningsprocessen. 

 

Några skillnader mellan kommunerna 

Några av kommunerna har ett mer strukturerat arbete koncernövergripande där bolagen 

får stöd i upphandlings/avtalsfrågor.  

 

Tanum och Lysekil lämnar sina handlingar till registraturen/kundtjänst som diarieför 

upphandlingsärendet. I övriga kommuner registrerar upphandlaren själv alla handlingar.  

 

Det har förts diskussioner om att sätta en integration mellan upphandlingssystemet och 

diariesystemet men tidigare har det varit en hög kostnad samt inom två år kommer 

nuvarande system att vara ersatt med nytt. I samband med införande av nytt system 

kommer frågan om verksamhetssystem, registrering av handlingar i diariet och e-arkiv 

att avhandlas.  

 

Sotenäs kommun är sammankallande för upphandlare i NoBo och det brukar vara ca 8 

möten om året. Lysekils kommun har upphandlare som är NoBo representant i VästUpp 

samarbetet och deltar i styrgruppen för VästUpp.  

 

Inom VästUpp fördelas upphandlingar mellan kommunerna NoBo ses som en part och 

då Lysekil är representerat i styrgruppen VästUpp läggs inga upphandlingar som NoBo 

ansvarar för i Lysekil.  

 

Upphandlingarna som genomföras i VästUpp samarbetet är stora ramavtal så som: 

 

Lokalvårdsprodukter (Munkedal med stöd av Lysekil i den senaste upphandlingen)  

Gemensam telefonilösning, förpackningsmaterial för matdistribution (Sotenäs) 

Hygienpapper och plast (Strömstad),  

Skapa material, leksaker, barncyklar, kalkning, (Tanum)  

 

Dessa VästUpp upphandlingar kräver också en aktiv uppföljning av avtalet samt e-

handel. Exempelvis har ändring av avtal genomförts för ramavtalet avseende gemensam 

telefonilösning vid två tillfällen under 2021 där delegationsbeslut med underlag till 

beslut har tagits fram och behandlats.  

 

Nyckeltal i NoBo 

I många år har NoBo gruppen sammanställt olika nyckeltal som avser upphandling – 

avtal. Nyckeltalen används i årsredovisningen i respektive kommun samt i jämförelse 

mellan kommunerna. 
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Nedan angivna nyckeltal togs fram till sammanställningen 2020. Dessa ser lite 

annorlunda ut än tidigare är därav avsaknad av data i vissa fält.  

 

Avseende av kommunen skickade/publicerade upphandlingar har Lysekil Munkedal och 

Tanum registrerat genomförande för annan part så som kommunalt bolag m.m.  

 

Munkedal har lägre siffror än normalt för 2020 på grund mindre bemanning under året.  

 2019 2020 

Anmälan om att medverka i gemensam upphandling  
 

Lysekil 14 11 

Munkedal 17 11 

Sotenäs 15 12 

Strömstad 14 11 

Tanum 9 14 

Av kommunen skickade/publicerade upphandlingar  
 

Lysekil, 8 annan part 2019, 8 2020 51 46 

 Munkedal, 7 annan part 2019, 3 2020 28 18 

Sotenäs 38 37 

Strömstad 38 29 

Tanum, 1 annan part 2019, 1 2020 60 45 

Av kommunen avbrutna upphandlingar  
 

Lysekil 5 7 

Munkedal 2 1 

Sotenäs 6 6 

Strömstad 2 3 

Tanum 8 8 

Av kommunen tecknade avtal  
 

Lysekil 33 0 

Munkedal 26 12 

Sotenäs 39 20 

Strömstad 34 27 

Tanum 63 31 

Kommunens formella avrop hos inköpscentral  
 

Lysekil 0 4 

Munkedal 7 3 

Sotenäs 9 6 

Strömstad 9 7 

Tanum 14 4 



 
 

Datum: 2022-02-07 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se 

Av kommunen förlängda avtal  
 

Lysekil - - 

Munkedal 20 - 

Sotenäs 21 13 

Strömstad - - 

Tanum - - 

Antal aktiva ramavtal för kommunen oavsett 
upphandlande myndighet  

 

Lysekil 83 - 

Munkedal 214 - 

Sotenäs 114 112 

Strömstad 114 116 

Tanum 113 117 

Antal aktiva DIS under året  
 

Lysekil 1 3 

Munkedal 1 2 

Sotenäs 1 3 

Strömstad - 1 

Tanum 1 2 

 
Effektiviseringar och produktivitet 

Upphandlingslagstiftningen uppdateras med nya paragrafer och har under de senaste 

åren gjort att fler arbetsuppgifter har lagts på upphandlande myndigheter. Detta har gjort 

att rutiner, riktlinjer och annan information har uppdaterats ut till verksamheterna men 

också att fler moment har utförts av upphandlare. Exempelvis har efterannonsering av 

upphandlingar under tröskelvärde som gäller från 1 januari 2021 lagts till.  

 

Produktiviteten ute i verksamheterna påverkas också av personalomsättning, tillfälliga 

uppdrag/projekt som grundar sig i riktade bidrag eller EU-projekt, behov av att 

upphandla varor/tjänster som man inte normalt gör eller tidigare haft behov av.  

 

Sotenäs kommuns ökade behov av att genomföra upphandlingar bygger också på den 

ökade målsättning som finns i mål och resursplanen de närmaste tio åren avseende 

detaljplaner för att fler kan bygga, utökning – förändring av verksamhet, digitalisering 

och automatisering, den beslutade investeringsplanen framöver med renoveringar av 

skolor och omsorg.  

 

Sotenäs har i jämförelse med en större kommun så som Uddevalla lika stort behov i 

antalet upphandlingar men respektive avtal är till en lägre beloppsnivå (omsättning).  
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Slutsatser och rekommendationer 

Ny lagstiftning att följa 

De genomförda effektiviseringar som gjorts har inte kunnat användas till ökad 

produktivitet utan lagts på att utföra arbetsuppgifter som tillförts området genom 

lagstiftning. 

 

Fler upphandlingar och ökat behov av stöd vid upphandling  

Det är ett högt tryck på genomföra upphandlingar/avtal från verksamheten och behov av 

stöd i de enskilda delprocesserna för upphandling och avtal finns. Det efterfrågas från 

alla verksamheter oavsett förvaltning stöd i enskilda upphandlingar och avtal.  

 

Samhällsbyggnad är den som har störst antal upphandlingar men också flest anställda 

som är vana vid att kravställa i en upphandling och förvalta ett avtal.  

 

Omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har större behov idag än för två år 

sedan avseende upphandlingar och stöd.  

 

Under kommunstyrelsen finns det verksamhet som upphandlar udda saker till sin 

verksamhet men också till olika EU-projekt. 

 

Behov av mer utbildning/information till verksamheten än vad som kan ges idag 

Från ekonomiavdelningens sida finns också önskemål om att kunna hålla fler kortare 

utbildningar inom direktupphandling – upphandling. För att kunna vara ett bättre stöd 

ute vid avtalsuppföljning och avrop från våra avtal skulle tid att gå igenom befintliga 

avtal och behov framöver med respektive förvaltningsledning genomföras.  

 

Sårbarhet 

Det har framförts i olika forum och till ekonomiavdelningen att det behövs mer resurser 

samt att det är sårbart att bara ha en anställd som arbetar med upphandling, vilket 

påtagligt märks vid frånvaro då ekonomiavdelningen har svårt att stödja verksamheten i 

specifika upphandlingsfrågor.  

 

Kommande utmaningar 

För 2022 finns det aviserat lagändringar i upphandlingslagstiftningen den 1 februari 

samt 7 juli som direkt påverkar upphandling och avtal. Dessa båda lagändringar ställer 

krav på att införa nya rutiner och informera all verksamhet. 

 

Under 2022 kommer upphandling av nytt upphandlings och avtalssystem att påbörjas. 

Då VästUpp kommunerna idag arbetar tillsammans i samma system kan det troligtvis 

bli en samordnad upphandling som vi alla kommuner behöver vara delaktiga i. Om 

systemet ska integreras med andra system samt vilken funktionalitet som den ska 

omfatta behöver diskuteras inte bara inom ekonomiavdelningen.  
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I beslutad mål -och resursplan 2022 plan 2023-2024 har man ökat investeringsanslagen, 

främst inom fastighet för renovering/byggnation av skol -och omsorgsfastigheter samt 

ökad budget för underhållsåtgärder.  

 

Uppdrag att genomföra två trafikutredningar finns, varav en av dem resurssatts med 

ökade anslag. Resurssatt uppdrag om väg och cykelstrategi och också tillkommit under 

det gångna året. Vidare kommer detaljplaneringen också att behöva öka i syfte att 

säkerställa att kommunen står redo att möte nya utmaningar. Även för detta ändamål har 

medel tillförts verksamheterna för genomförande. Sammantaget kommer detta att öka 

behovet av stöd i upphandlingar för att kunna upphandla tjänster och material i tid för 

att genomföra investeringen enligt plan. 

 

Risk och Konsekvens 

Kommunledningen får fortsätta prioritera nuvarande lista på planerade upphandlingar 

utifrån den resurs som finns då inte alla upphandlingar kan genomföras. 

 

Det finns alltid en risk med ensamarbete i kombination med hög arbetsbelastning som 

kan leda till sjukskrivning eller att man väljer att avsluta sin anställning. Vid frånvaro 

har ekonomiavdelningen svårt att stödja verksamheten i specifika upphandlingsfrågor.  

 

Det ställs även högre krav på verksamheten att genomföra upphandlingar, utan stöd 

vilket belastar dem.  

 

Konsekvens av att inte kunna ge tillräckligt med stöd till verksamheten kan leda till 

förseningar av genomförande av planerade uppdrag och investeringar, fördyrade 

förlängningar av befintliga avtal, att det omedvetet görs otillåtna upphandlingar eller 

otillåtna ändringar av befintliga avtal. Det kan förutom negativa ekonomiska 

konsekvenser även leda till mindre tilltro till kommunen. 

 

Ekonomi 

Bedömningen är en utökning av ram inom kommunstyrelsens allmänna verksamhet, 

ekonomiavdelningen med en årsarbetare 1,0. Helårskostnad 0,700 mnkr vilken 

uppskattningen är halvårseffekt under 2022 då rekrytering kan genomföras under 

sommaren och får helårseffekt 2023. 

 

Undersökning 

Analys av kombinerad tjänst ekonom/upphandlare har gjorts och det är inte en optimal 

lösning då de olika processerna krockar med varandra tidsmässigt. Det har ställts frågor 

till helägda bolag om de behöver upphandlarstöd men just nu finns ingen efterfrågan. 

Dialog har också skett med Munkedals kommun om gemensam upphandlare men de har 

löst sitt behov. 
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KSAU § 32   Dnr 2021/000003 

Internbudget återkoppling nämnderna 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska alla Sveriges kommuner bedriva sin verksamhet utifrån god ekonomisk 
hushållning. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hus-
hållning fastställer nämnderna styrande verksamhetsmål. En sammanställning över nämndernas 
styrande verksamhetsmål för år 2022 har tagits fram. 
 
Fullmäktige har antagit budgetramar för nämnderna i Mål- och resursplan 2022 - 2025, budget 2022 
(MRP 2022). Nämnden ska därefter fördela tilldelad budgetram mellan sina olika verksamheter i 
nämndens internbudget. Nämndens uppgift under året är att inom tilldelad budgetram bedriva 
verksamhet enligt beslutade mål.  
 
Nämnderna har antagit ekonomiska ramar i enlighet med de ramar kommunfullmäktige beslutat för 
år 2022, samt tagit hand om verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning med tillhörande 
nyckeltalsindikatorer. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska alla Sveriges kommuner bedriva sin verksamhet utifrån god ekonomisk 
hushållning. Kommunfullmäktige i Sotenäs beslutar om mål för god ekonomisk hushållning utifrån 
vision 2032 samt majoritetens programförklaring.  
Fullmäktige har för år 2022 antagit tre finansiella mål och tio verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. 
 
Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges tio verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
fastställer nämnderna styrande verksamhetsmål. En sammanställning över nämndernas styrande 
verksamhetsmål för år 2022 har tagits fram. Nämnderna ska till de styrande verksamhetsmålen bl.a. 
använda de indikatorer som fullmäktige fastställt i MRP 2022, vilket de också gjort. 

Nämndernas budgetramar för driftverksamhet  
Fullmäktige har antagit budgetramar för nämnderna i Mål- och resursplan 2022 - 2025, budget 
2022, inklusive kompletterande beslut i fullmäktige 2021-12-08. Nämnden ska fördela tilldelad 
budgetram mellan sina olika verksamheter i nämndens internbudget. Nämndens uppgift under året 
är att inom tilldelad budgetram bedriva verksamhet enligt beslutade mål. 
 
Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Utbildningsnämnden och 
Omsorgsnämnden har antagit ekonomiska ramar i enlighet med de ramar kommunfullmäktige 
beslutat för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning styrande verksamhetsmål 2022 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-02-02 
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Forts. KSAU § 32  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen från nämnderna. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-02 KA 2021/3 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Internbudget återkoppling nämnderna 2022 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska alla Sveriges kommuner bedriva sin verksamhet utifrån god 
ekonomisk hushållning. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
för god ekonomisk hushållning fastställer nämnderna styrande verksamhetsmål. En 
sammanställning över nämndernas styrande verksamhetsmål för år 2022 återfinns i 
bilaga. 
 
Fullmäktige har antagit budgetramar för nämnderna i Mål- och resursplan 2022 - 2025, 
budget 2022 (MRP 2022). Nämnden ska därefter fördela tilldelad budgetram mellan 
sina olika verksamheter i nämndens internbudget. Nämndens uppgift under året är att 
inom tilldelad budgetram bedriva verksamhet enligt beslutade mål.  
 
Nämnderna har antagit ekonomiska ramar i enlighet med de ramar kommunfullmäktige 
beslutat för år 2022, samt tagit hand om verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning med tillhörande nyckeltalsindikatorer. 
 

Beskrivning av ärendet 
- Mål för god ekonomisk hushållning och styrande verksamhetsmål 
 
Enligt kommunallagen ska alla Sveriges kommuner bedriva sin verksamhet utifrån god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige i Sotenäs beslutar om mål för god 
ekonomisk hushållning utifrån vision 2032 samt majoritetens programförklaring.  
Fullmäktige har för år 2022 antagit tre finansiella mål och tio verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning. 
 
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges tio verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning fastställer nämnderna styrande verksamhetsmål. En sammanställning över 
nämndernas styrande verksamhetsmål för år 2022 bifogas. Nämnderna ska till de 
styrande verksamhetsmålen bl.a. använda de indikatorer som fullmäktige fastställt i 
MRP 2022, vilket de också gjort. 
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- Nämndernas budgetramar för driftverksamhet  
 
Fullmäktige har antagit budgetramar för nämnderna i Mål- och resursplan 2022 - 2025, 
budget 2022, inklusive kompletterande beslut i fullmäktige 2021-12-08. Nämnden ska 
fördela tilldelad budgetram mellan sina olika verksamheter i nämndens internbudget. 
Nämndens uppgift under året är att inom tilldelad budgetram bedriva verksamhet enligt 
beslutade mål. 
 
Byggnadsnämnden, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Utbildningsnämnden och 
Omsorgsnämnden har antagit ekonomiska ramar i enlighet med de ramar 
kommunfullmäktige beslutat för år 2022. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen från nämnderna. 
 

Bilaga/Bilagor 
Sammanställning styrande verksamhetsmål 2022 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Ekonomichef TF Kommundirektör 

 



Nämndernas styrande verkasamhetsmål utifrån fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

KS Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal  

BN Byggnadsnämnden skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal

MIMB Miljönämnden i mellersta Bohuslän skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal 

UN Utbildningsnämnden skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal

ON Omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal

ON Minst 90% av de som arbetar inom omsorgsförvaltningen ska ha adekvat kompetens

UN Utbildningsnämnden arbetar för att vara en attraktiv skol- och utbildningskommun

KS Kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa tillgången till rätt kompetens

BN Byggnadsnämnden har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att säkerställa nämndens kompetensförsörjningsbehov

MIMB Miljönämnden i mellersta Bohuslän har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att säkerställa nämndens kompetensförsörjningsbehov

UN Utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsplats

ON Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt anställda: 83%

ON Antalet köpta vårddygn ska minska för barn, unga och vuxna med 2% 2019, med 3% 2020, med 4% 2021, med 5% 2022 till förmån för alternativa lösningar

ON Kvalitén i hemtjänsten ska vara bland de 25% bästa i riket

ON Kvalitén i särskilt boende ska vara bland de 25% bästa i riket

ON Individ- och familjeomsorgen ska placera sig bland de 25% bästa i SKR:s brukarundersökning

ON Funktionshinderomsorgen ska placera sig bland de 25% bästa kommunerna som deltar i SKR:s brukarenkät

KS Näringslivsarbetet ska präglas av ett positivt företagsklimat och främja tillväxt i befintliga företag och göra kommunen attraktiv för etableringar och nyföretagande

BN Byggnadsnämnden har präglats av ett positivt företagsklimat och företagsamhet med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, anställa, investera och expandera i kommunen

MIMB Miljönämnden i mellersta Bohuslän skapar goda förutsättningar för det lokala företagsklimatet, inte minst genom Rättviksmodellen

KS Kommunstyreslen ska främja hållbar turism och vara en attraktiv plats att besöka året runt 

UN Utbildningsnämnden arbetar för att vara en attraktiv kultur- och fritidskommun

KS Kommunstyrelsen arbetar för en balanserad demografisk befolkningsutveckling

KS Kommunstyrelsen säkerställer att det finns tillgång till en bredd och variation av olika bostadsalternativ där alla finner ett boende

BN Byggnadsnämnden ska bedriva sitt planarbete så att det finns planförutsättningar för bredd och variation av olika bostadsalternativ där alla finner ett boende

ON Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde: 40

ON Minska antalet andrahandskontrakt inom Individ- och Familjeomsorgen

SB 20 nyproducerade hyresrätter

KS Kommunstyrelsen arbetar för en välutbyggd infrastruktur för att främja utvecklingen i kommunens samhällen

BN Byggnadsnämnden bidrar till att skapa förutsättningar för en välutbyggd infrastruktur, bl.a. genom att skapa planförutsättningar för detta

9. KF: Sotenäs ska uppfattas som en attraktiv kultur- och fritidskommun

10. KF: 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 

11. KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostads-alternativ där alla finner ett boende

12. KF: Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som är tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i alla kommunens samhällen

yrkesverksamma bosätter sig i kommunen

7. KF: Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och företagsamhet med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, anställa, investera och expandera i kommunen

6. KF: Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att säkerställa kommunen egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov

5. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och utbildningskommun

4. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal

8. KF: Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill bo, leva och besöka kommunen
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Nämndernas styrande verkasamhetsmål utifrån fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

KS Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart samhälle

KS Effektivisering av administrativa processer

BN Byggnadsnämnden arbetar för ett hållbart samhälle

MIMB Miljönämnden i mellersta Bohuslän arbetar för ett hållbart samhälle

MIMB Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska främja hållbar utveckling genom att arbeta mot alla slags föroreningar i havet

MIMB Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

UN Utbildningsnämnden arbetar för ett hållbart samhälle

ON Omsorgsnämnden arbetar för ett hållbart samhälle

ON Kostnad per brukare i hemtjänst ska ligga på medianvärdet i förhållande till jämförbara kommuner i riket

ON Kostnad per brukare i särskilt boende ska ligga på medianvärdet i förhållande till jämförbara kommuner i riket

ON Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg ska ligga på medianvärdet i förhållande till jämförbara kommuner i riket

SRC Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser (ej lönebidragsanställningar)

SV Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd vatten

RAMBO Antal kg insamlat mat- och restavfall per person (KKiK)

13. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
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KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och 

utveckla personal

Nämnd Styrande verksamhetsmål Indikator 2022

KS
Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla 

och utveckla personal  
Sjukfrånvaro: 7 %

Beskrivning: Verksamheter som har en sjukfrånvaro på mer än 6 % 

(2021) ska minska med minst 1 %-enhet och verksamheter med 

sjukfrånvaro på mer än 10 % (2021) ska minska med 2 %-enheter. 

Sjukfrånvaro 6 % eller mindre bibehålls.

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset (oavsett tjänstgöringsgrad): 98 %

Andelen medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs 

kommun som arbetsgivare: 70 %

Antal pågående ärenden i markförvaltningen: 30 per 

handläggare/ Totalt 180 ärenden.

BN
Byggnadsnämnden skapar goda förutsättningar för att rekrytera, 

behålla och utveckla personal
Sjukfrånvaro: 7 %

Beskrivning: Verksamheter som har en sjukfrånvaro på mer än 6 % 

(2021) ska minska med minst 1 %-enhet och verksamheter med 

sjukfrånvaro på mer än 10 % (2021) ska minska med 2 %-enheter. 

Sjukfrånvaro 6 % eller mindre bibehålls.

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset (oavsett tjänstgöringsgrad): 98 %

Andelen medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs 

kommun som arbetsgivare: 70 %

MimB
Miljönämnden i mellersta Bohuslän skapar goda förutsättningar för att 

rekrytera, behålla och utveckla personal 
Sjukfrånvaro: 7 %

Beskrivning: Verksamheter som har en sjukfrånvaro på mer än 6 % 

(2021) ska minska med minst 1 %-enhet och verksamheter med 

sjukfrånvaro på mer än 10 % (2021) ska minska med 2 %-enheter. 

Sjukfrånvaro 6 % eller mindre bibehålls.

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset (oavsett tjänstgöringsgrad): 98 %

Andelen medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs 

kommun som arbetsgivare: 70 %

UN
Utbildningsnämnden skapar goda förutsättningar för att rekrytera, 

behålla och utveckla personal
Sjukfrånvaro ska understiga 7 %

Beskrivning: Verksamheter som har en sjukfrånvaro på mer än 6 % 

(2021) ska minska med minst 1 %-enhet och verksamheter med 

sjukfrånvaro på mer än 10 % (2021) ska minska med 2 %-enheter. 

Sjukfrånvaro 6 % eller mindre bibehålls.

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset (oavsett tjänstgöringsgrad): 98%

Andelen medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs 

kommun som arbetsgivare: 70 %

Antal VFU-studenter i verksamheten: -

ON
Omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda 

förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal
Sjukfrånvaro: 7 %

Beskrivning: Verksamheter som har en sjukfrånvaro på mer än 6 % 

(2021) ska minska med minst 1 %-enhet och verksamheter med 

sjukfrånvaro på mer än 10 % (2021) ska minska med 2 %-enheter. 

Sjukfrånvaro 6 % eller mindre bibehålls.

Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset (oavsett tjänstgöringsgrad): 98%

Andelen medarbetare som skulle rekommendera Sotenäs 

kommun som arbetsgivare: 70 %

ON
Minst 90% av de som arbetar inom omsorgsförvaltningen ska ha 

adekvat kompetens

Andel anställa inom förvaltningen med adekvat 

kompetens: 90 %
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KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och utbildningskommun

Nämnd Styrande verksamhetsmål Indikator 2022

UN
Utbildningsnämnden arbetar för att vara en attraktiv skol- och 

utbildningskommun
Andel barn i förskoleverksamhet. 95%

Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och trygghet i 

verksamheten: 95%

Andel elever med minst 90 % närvaro: 90 %

Åk 1 läsa- räkna- skriva-garanti: 90%

Åk 3 nationella prov, matte och svenska/svenska andra 

språk: 90%

Åk 6 meritvärde: 235 poäng

Åk 9 meritvärde: 235 poäng

Andel elever som upplever trivsel och trygghet i 

verksamheten: 95%

Andel vårdnadshavare som uttrycker att de får god 

information om sitt barns lärande och utveckling: -

Andel personal med lärarlegetimation (förskola, skola, 

fritidshem): -

Genomströmning gymnasiet inom tre år: 85%
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KF: Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att säkerställa kommunen 

egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov

Nämnd Styrande verksamhetsmål Indikator 2022

KS
Kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa tillgången till rätt 

kompetens

Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt 

anställda: 83%

Företagsklimatet (ÖJ) insiktsmätningen, nöjd-kund-index: 75

NKI Serveringstillstånd: 75

NKI Brandskydd: 86

Andel inskrivna personer på Arbetsmarknadsenheten som 

gått vidare till studier eller arbete: 30%

Andel tillsvidareanställda medarbetare inom lokalvården 

med yrkescertifikat: 90%

Andel tillsvidareanställd personal i tillagningskök med 

kockutbildning: 80%

BN

Byggnadsnämnden har en organisation som arbetar med tillgången 

till rätt kompetens för att säkerställa nämndens 

kompetensförsörjningsbehov

Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt 

anställda: 83%

MimB

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har en organisation som arbetar 

med tillgången till rätt kompetens för att säkerställa nämndens 

kompetensförsörjningsbehov

Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt 

anställda: 83%

UN Utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsplats
Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt 

anställda: 83%

Andel behörig personal: 85%

Personalen uttrycker att utbildningsförvaltningen är en 

attraktiv arbetsplats: -

ON Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt anställda: 83%
Hållbart medarbetarengagemang - HME kommunalt 

anställda: 83%

ON

Antalet köpta vårddygn ska minska för barn, unga och vuxna med 2% 

2019, med 3% 2020, med 4% 2021, med 5% 2022 till förmån för 

alternativa lösningar

Antalet köpta vårddygn inom förvaltningen: -5 % lämfört 

med 2018

ON Kvalitén i hemtjänsten ska vara bland de 25% bästa i riket Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn: 95 %

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare 

möter under 14 dagar, medelvärde: 13 st

ON Kvalitén i särskilt boende ska vara bland de 25% bästa i riket
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn: 

93 %

ON
Individ- och familjeomsorgen ska placera sig bland de 25% bästa i 

SKR:s brukarundersökning

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

helhetssyn: 93 %
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KF: Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för att säkerställa kommunen 

egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov

ON
Funktionshinderomsorgen ska placera sig bland de 25% bästa 

kommunerna som deltar i SKR:s brukarenkät
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - rätt stöd: 92 %

Brukarbedömning boendestöd SoL - rätt stöd: 92 %

Brukarbedömning boende särskild service SoL - rätt stöd: 90 

%

Brukarbedömning sysselsättning SoL - rätt stöd: 93 %
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KF: Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och företagsamhet med goda förutsättningar 

för att fler företag ska kunna etablera, anställa, investera och expandera i kommunen

Nämnd Styrande verksamhetsmål Indikator 2022

KS

Näringslivsarbetet ska präglas av ett positivt företagsklimat och främja 

tillväxt i befintliga företag och göra kommunen attraktiv för 

etableringar och nyföretagande

Svensk Näringslivs ranking: plats 160

Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i 

kommunen (SNR): 3,3

Tillgänglig detaljplanerad och beredd mark för 

företagsetablering, kvm: 35 000

Antal lotsgruppsmöten förvaltningen deltagit i under året: 

10

Antal pågående företagsärenden är i balans; dvs är under 

handläggning: 80

Antal företagsärenden där handläggare ännu inte utsetts: 0

BN

Byggnadsnämnden har präglats av ett positivt företagsklimat och 

företagsamhet med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna 

etablera, anställa, investera och expandera i kommunen

Företagsklimat enligt ÖJ (öppna jämförelser) Insiktsmätning, 

nöjd-kund-index för bygglov: 72

Tillgänglig detaljplanerad mark för företagsetablering: 

35000 m2

Antal lotsgruppsmöten medarbetare har deltagit i under 

året: 10

Andel planenliga lovsansökningar från företagare som 

avgjorts inom sex veckor: 85%

MimB
Miljönämnden i mellersta Bohuslän skapar goda förutsättningar för det 

lokala företagsklimatet, inte minst genom Rättviksmodellen

Företagsklimat enligt ÖJ (öppna jämförelser) Insiktsmätning, 

nöjd-kund-index för miljö- och hälsoskydd: 70

Företagsklimat enligt ÖJ (öppna jämförelser) Insiktsmätning, 

nöjd-kund-index för livsmedelskontroll: 80

Andel remissvar för bygglov som lämnats inom tre veckor: 

90 %

Antal lotsgruppsmöten miljöhandläggare har deltagit i 

under året: 15

Andelen ärenden om anmälningspliktig verksamhet (C-

verksamhet) som avgjorts inom sex veckor från att ärendet 

är komplett: 100 %
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KF: Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill bo, leva och besöka kommunen

Nämnd Styrande verksamhetsmål Indikator 2022

KS
Kommunstyreslen ska främja hållbar turism och vara en attraktiv plats 

att besöka året runt 
Antal gästnätter i kommunens gästhamnar: 15 309

Antal nya områden för husbilsparkeringar: 1

Antal auktoriserade, året runt-öppna, info-points: 5

Dnr: KA 2021/3   Datum: 2022-02-02



KF: Sotenäs ska uppfattas som en attraktiv kultur- och fritidskommun

Nämnd Styrande verksamhetsmål Indikator 2022

UN
Utbildningsnämnden arbetar för att vara en attraktiv kultur- och 

fritidskommun
Antal olika typer av föreningsaktiviteter för ungdomar: 16

Antal mötesplatser för ungdomar: 8
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KF: 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 ...

Nämnd Styrande verksamhetsmål Indikator 2022

KS
Kommunstyrelsen arbetar för en balanserad demografisk 

befolkningsutveckling
Försörjningskvot uppgår maximalt till 0,99

Antal invånare per 31/12, minst 9 133
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KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika bostads-alternativ där alla finner ett boende

Nämnd Styrande verksamhetsmål Indikator 2022

KS
Kommunstyrelsen säkerställer att det finns tillgång till en bredd och 

variation av olika bostadsalternativ där alla finner ett boende
(Endast aktiviteter)

BN

Byggnadsnämnden ska bedriva sitt planarbete så att det finns 

planförutsättningar för bredd och variation av olika bostadsalternativ 

där alla finner ett boende

(Endast aktiviteter)

ON
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde: 40

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första 

erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde: 

40

ON
Minska antalet andrahandskontrakt inom Individ- och 

Familjeomsorgen
Minskat antal andrahandskontrakt från 2020: -10 %

Sotenäsbostäder 20 nyproducerade hyresrätter Antal nyproducerade hyresrätter via Sotenäsbostäder: 20
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KF: Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som är tillgänglig, tillförlitlig, hållbar 

och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i alla kommunens samhällen

Nämnd Styrande verksamhetsmål Indikator 2022

KS
Kommunstyrelsen arbetar för en välutbyggd infrastruktur för att främja 

utvecklingen i kommunens samhällen
Antal meter nya cykelleder: 500 m

Antal nya sjöbodstomter: 10

Digital infrastruktur i områden med kommunal verksamhet 

som år 2021 saknat koppling till stabilt och framtidssäkrat 

förvaltningsnät: 3

Digital infrastruktur i områden med kommunal verksamhet 

som år 2021 saknat koppling till stabilt och framtidssäkrat 

förvaltningsnät: 2

BN

Byggnadsnämnden bidrar till att skapa förutsättningar för en 

välutbyggd infrastruktur, bl.a. genom att skapa planförutsättningar för 

detta

(Endast aktiviteter)
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KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Nämnd Styrande verksamhetsmål Indikator 2022

KS Kommunstyrelsen arbetar för ett hållbart samhälle
Antal tillsyner per restaurang med hög alkoholförsäljning 

som främst riktas till unga vuxna: 2

Antal insamlat ton marint avfall: 28 ton

Ekologisk andel av totalt livsmedelsinköp: 30%

Maximalt matsvinn, gram/portion: 45

Maximalt CO2e per kilo inköpta livsmedel: 1,7

Andel inköpta kem.produkter för lokalvård som är 

miljöcertifierade: 90%

Andel inköpta plastprodukter för lokalvård som är 

miljöcertifierade: 90%

Energiförbrukning: 123,2 kwh /kvm

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens 

lokaler, exklusive oljedriven reservkraft och spetslast: 100%

Antal nya solcellanläggningar per år: 1

Antal inköpta liter bensin och diesel: 100 000

Antal nyskapade miljöer för pollinerare: 1

Antal platser där toatömning av fritidsbåtar erbjuds: 5

Andel som efter utbildning upplever en ökad kunskap om 

mänsklig påverkan på miljö och klimat: 70%

KS Effektivisering av administrativa processer Antal externa e-tjänster publicerade via sotenas.se: 3

Antal verksamhetssystem integrerade med Artvise: 1

Antal ärenden avslutade i Ciceron äldre än 10 år: 0

BN Byggnadsnämnden arbetar för ett hållbart samhälle Antal tillskapta arbetsplater genom yteffektivisering: 2

MimB Miljönämnden i mellersta Bohuslän arbetar för ett hållbart samhälle (Endast aktiviteter)
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KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

MimB
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska främja hållbar utveckling 

genom att arbeta mot alla slags föroreningar i havet

Antal återvinningsstationer som har haft tillsyn i fråga om 

nedskräpning: 15

Antal marinor som har haft tillsyn: 10

MimB
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska skapa förutsättningar för god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Antal tillsynade egenkontroller för flerbostadshus med 

tyngdpunkt på inomhusmiljö: 15

Andel försäljningsställen för tobak som haft besök under 

året: 100 %

UN Utbildningsnämnden arbetar för ett hållbart samhälle Tallriksvinn: -4 %

ON Omsorgsnämnden arbetar för ett hållbart samhälle Antal personer med försörjningsstöd pga. arbetslöshet: 73

Kostnad per hushåll med försörjningsstöd, i tkr: 31

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av 

ensamhet kommun: 45 %

Andel brukare inom särskilda boende som då och då 

besväras av ensamhet: 51 %

ON
Kostnad per brukare i hemtjänst ska ligga på medianvärdet i 

förhållande till jämförbara kommuner i riket
medianvärdet

ON
Kostnad per brukare i särskilt boende ska ligga på medianvärdet i 

förhållande till jämförbara kommuner i riket
medianvärdet

ON
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg ska ligga på medianvärdet i 

förhållande till jämförbara kommuner i riket
Nettokostnadssavvikelse äldreomsorg: 1,8

Tumlaren
Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser (ej 

lönebidragsanställningar)

Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 

praktikplatser (ej lönebidragsanställningar): 6

Sotenäs Vatten Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd vatten
Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd 

vatten, minst 80%

Rambo Antal kg insamlat mat- och restavfall per person (KKiK)
Antal kg insamlat mat- och restavfall per person, max 330 

kg
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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 
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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 

 



Sotenäs RehabCenter AB 
Organisationsnummer 556249-4301 
Antagen av Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2022-03-23 §  Dnr 2022/000176 
Fastställd av Sotenäs RehabCenter AB på bolagsstämma 2022-0x-xx 

 

 

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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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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KSAU § 38   Dnr 2021/000908 

Återställa anslag för Bredbandssatsning inom SML för att uppnå 
nationella bredbandssatsning samt förstärka förbindelser till 
kommunernas verksamheter  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade dnr 2019/001548 §153 att ställa sig bakom att kommunerna Sotenäs-
Munkedal-Lysekil (SML) förbinder sig att finansiera bredbandsprojektet med 50 % för Sotenäs del 
1,67 mnkr, under förutsättning att Västra Götalandsregionen finansierar projektet med 50 %. 
Betalning till projektet sker vid projektslut 2022 och medel har reserverats i driftbudgeten 2022. 
Medel har avsatts i Mål och resursplanen 2022 inom Kommunstyrelsens allmänna post med 1,67 
mnkr.  
 
Under hösten 2021 inkom ett förslag om att tidigarelägga utbetalning avseende den 
bredbandssatsning inom SML för att uppnå nationella bredbandssatsningen. Förslaget var att det 
sker vid 3 tillfällen: december -21, juni-22 samt slutligen i december 22, under projektet för de 
färdigställda delprojekten som är färdigställda vid respektive tidpunkt.  
 
Förutsättningen för utbetalning var att Netwest redovisar vilka delprojekt som kommer att 
färdigställas för utbetalning i dec 2021. Underlag som inkom från Net West, fibernätet i Västsverige 
redovisades S1 Åby -Stranderäng, S2 Åby -S3 Ödstoft -Särkhögen, S4 Särkhögen -Askum, S11 
Folkets Hus Hunnebostrand.  
Kostnaden beräknades för december vara 0,798 mnkr.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i november dnr 2021/000908 §183 att stödja förslaget att 
delbetalningar sker vid 3 tillfällen: december -21, juni och december -22 för de färdigställda 
delprojekten utifrån redovisad sammanställning som inkom.  
 
Finansieringen för den tidigarelagda utbetalningen i december 2021 beslutades tas från 
kommunstyrelsens ofördelade medel 2021 med 0,798 mnkr och under 2022 ökas kommunstyrelsens 
ofördelade medel med motsvarande belopp genom omfördelning från Kommunstyrelsens allmänna 
verksamhet där avsatta medel finns budgeterade enligt Mål och resursplanen 2022-2025, budget 
2022. 
 
Slutliga fakturan för utbetalning av delprojekt för bredbandssatsningen inom SML som blev 
färdigställda under 2021 blev endast 0,160 mnkr för sträcka S1, S2 samt S3 som slutbesiktigades 
under 2021, och den uppskattade kostnaden som Netwest inkom med under hösten var beräknad till 
0,798 mnkr vilket innebär att 0,638 mnkr som blev avsatt i budget 2021 inte förbrukades utan 
kommer att förbrukas under 2022 som från början var planerat och avsatt. 
 
Konsekvensen innebär att de 0,798 mnkr som återfördes till KS ofördelade medel 2022 behöver 
flyttas tillbaka till Kommunstyrelsens allmänna verksamhet med 0,638 mnkr under 2022 föra att 
kunna finansiera hela satsningen på totalt 1,67 mnkr. 
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Forts. KSAU § 38  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att återföra budgetanslag från kommunstyrelsens ofördelade medel år 
2022 med 0,638 mnkr till kommunstyrelsen allmänna verksamhet för att reglera den tidigarelagda 
utbetalningen av bredbandssatsning inom SML som inte föll fullt ut under 2021 som planerat. 
 
Därefter finns 2 161 000 kronor kvar av ofördelade medel. 
 
 

Skickas till  

Kommunstyreslen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-20 KS 2021/000908 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

Återställa anslag för Bredbandssatsning inom SML för att 
uppnå nationella bredbandssatsning samt förstärka 
förbindelser till kommunernas verksamheter 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade dnr 2019/001548 §153 att ställa sig bakom att 
kommunerna Sotenäs-Munkedal-Lysekil förbinder sig att finansiera bredbandsprojektet 
med 50 % för Sotenäs del 1,67 mnkr, under förutsättning att Västra Götalandsregionen 
finansierar projektet med 50 %.  Betalning till projektet sker vid projektslut 2022 och 
medel har reserverats i driftbudgeten 2022. Medel har avsatts i Mål och resursplanen 
2022 inom KS allmänna post med 1,67 mnkr. 
 
Under hösten 2021 inkom ett förslag om att tidigarelägga utbetalning avseende den 
bredbandssatsning inom SML för att uppnå nationella bredbandssatsningen. Förslaget 
var att det sker vid 3 tillfällen: december -21, juni-22 samt slutligen i december 22, 
under projektet för de färdigställda delprojekten som är färdigställda vid respektive 
tidpunkt.  
 
Förutsättningen för utbetalning var att Netwest redovisar vilka delprojekt som kommer 
att färdigställas för utbetalning i dec 2021. Underlag som inkom från Net West, 
fibernätet i Västsverige redovisades S1 Åby -Stranderäng, S2 Åby -S3 Ödstoft -
Särkhögen, S4 Särkhögen -Askum, S11 Folkets Hus Hunnebostrand.  
Kostnaden beräknades för december vara 0,798 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i november dnr 2021/000908 §183 att stödja förslaget att 
delbetalningar sker vid 3 tillfällen: december -21, juni och december -22 för de 
färdigställda delprojekten utifrån redovisad sammanställning som inkom.  
 
Finansieringen för den tidigarelagda utbetalningen i december 2021 beslutades tas från 
kommunstyrelsens ofördelade medel 2021 med 0,798 mnkr och under 2022 ökas 
kommunstyrelsens ofördelade medel med motsvarande belopp genom omfördelning 
från Kommunstyrelsens allmänna verksamhet där avsatta medel finns budgeterade 
enligt Mål och resursplanen 2022-2025, budget 2022.  
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Slutliga fakturan för utbetalning av delprojekt för bredbandssatsningen inom SML som 
blev färdigställda under 2021 blev endast 0,160 mnkr för sträcka S1, S2 samt S3 som 
slutbesiktigades under 2021, och den uppskattade kostnaden som Netwest inkom med 
under hösten var beräknad till 0,798 mnkr vilket innebär att 0,638 mnkr som blev avsatt 
i budget 2021 inte förbrukades utan kommer att förbrukas under 2022 som från början 
var planerat och avsatt.  

Konsekvensbeskrivning 
Konsekvensen innebär att de 0,798 mnkr som återfördes till KS ofördelade medel 2022 
behöver flyttas tillbaka till Kommunstyrelsens allmänna verksamhet med 0,638 mnkr 
under 2022 föra att kunna finansiera hela satsningen på totalt 1,67 mnkr. 

Hållbar utveckling 

Ingen konsekvens. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återföra budgetanslag från kommunstyrelsens ofördelade 
medel år 2022 med 0,638 mnkr till kommunstyrelsen allmänna verksamhet för att 
reglera den tidigarelagda utbetalningen av bredbandssatsning inom SML som inte föll 
fullt ut under 2021 som planerat. 
 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Netwest 
Digitaliseringsstrateg 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommundirektör 
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KSAU § 19 Dnr 2021/000163 

Ungdomsjobbsatsning 2022 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsenheten vill erbjuda ungdomar, 18–29 år, korta anställningar i syfte att stärka deras 
position på den reguljära arbetsmarknaden. Under sin anställningstid kommer de att få ta del av 
riktade insatser. Många ungdomar idag saknar grundläggande arbetslivskompetenser och kunskaper 
om att leva i, och ta del av, samhället.  

Beskrivning av ärendet 

År 2021 gjorde Sotenäs kommun en ungdomssatsning där 7 ungdomar fick en kortare anställning 
(4–7 månader) på Arbetsmarknadsenheten. Av dessa ungdomar gick 86% vidare till fasta eller 
visstidsanställningar. Genom att få struktur på sin vardag, ett större nätverk samt ökad självkänsla 
så lyckades dessa ungdomar ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Forskning visar att ju 
längre tid man som ung står utanför arbetsmarknaden, ju längre tid och desto svårare är det att ta sig 
in på arbetsmarknaden.   
Dessutom upptäcktes det att en del av ungdomarna var i behov av ytterligare stöd och insatser. 
Genom dessa åtgärder kom ungdomarna vidare in i anställning med lönestöd. 

Ekonomi  
Finansiering av anställning för 4 ungdomar som då kan erbjudas 6-månaders anställning.  
Månadslön 19940kr + personalomkostnadspålägg (ungdom 19,73%) 3934kr = 23874kr/månad 
4 platser * 6 månader à 23874kr = totalt 572.980kr 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknadsenhetens chefs tjänsteutlåtande 2022-02-09 

Yrkande 

Therése Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget, samt att det ska framgå 
av protokollet hur mycket ofördelade medel som finns kvar. 
Roland Mattsson (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att samordna arbetet med 
Hälsorådet berörda förvaltningar. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancini (S) med fleras förslag och Roland Mattssons 
(M) förslag finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Arbetsmarknadsenheten 573 000 kr i budget från 
Kommunstyrelsens ofördelade medel, för att genomföra en jobbsatsning för ungdomar i åldern  
18-29 år under 2022 och uppdrar åt kommundirektören att samordna arbetet med Hälsorådet och 
berörda förvaltningar. 
 
Därefter finns 3 149 000 kronor kvar av ofördelade medel. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-09 KA 2022/163 
 
Kommunstyrelsen 
Jeanett Andersson 
Enhetschef Arbetsmarknadsenhet & Integration 
 
 

Ungdomsjobbsatsning 2022 
 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsenheten vill erbjuda ungdomar, 18–29 år, korta anställningar i syfte att 
stärka deras position på den reguljära arbetsmarknaden. Under sin anställningstid 
kommer de att få ta del av riktade insatser. Många ungdomar idag saknar grundläggande 
arbetslivskompetenser och kunskaper om att leva i, och ta del av, samhället.  
 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten vill erbjuda ungdomar, 18–29 år, korta anställningar i syfte att 
stärka deras position på den reguljära arbetsmarknaden. Under sin anställningstid 
kommer de att få ta del av riktade insatser. Många ungdomar idag saknar grundläggande 
arbetslivskompetenser och kunskaper om att leva i, och ta del av, samhället.  
 
År 2021 gjorde Sotenäs kommun en ungdomssatsning där 7 ungdomar fick en kortare 
anställning (4–7 månader) på Arbetsmarknadsenheten. Av dessa ungdomar gick 86% 
vidare till fasta eller visstidsanställningar. Genom att få struktur på sin vardag, ett större 
nätverk samt ökad självkänsla så lyckades dessa ungdomar ta sig in på den reguljära 
arbetsmarknaden. Forskning visar att ju längre tid man som ung står utanför 
arbetsmarknaden, ju längre tid och desto svårare är det att ta sig in på arbetsmarknaden.   
Dessutom upptäcktes det att en del av ungdomarna var i behov av ytterligare stöd och 
insatser. Genom dessa åtgärder kom ungdomarna vidare in i anställning med lönestöd. 
 

Konsekvensbeskrivning 
Genom att anställa ungdomar så minskar risken för socialt/ekonomiskt utanförskap och 
på sikt även behovet av att betala ut ekonomiskt bistånd. Troligen finns det ett stort 
mörkertal i vår kommun av ungdomar som bor hemma och inte är i någon 
sysselsättning. Arbetsförmedlingens frånvaro i Sotenäs kommun gör också att många 
ungdomar avstår från att skriva in sig och därmed saknas i den offentliga 
arbetslöshetsstatistiken. 
 
Samhällsekonomiskt så är kostnaden för tidiga insatser så att en individ kommer in på 
arbetsmarknaden eller väljer att vidareutbilda sig liten i förhållande till kostnaden för ett 
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eventuellt ekonomiskt/socialt utanförskap. Det finns även en hälsoaspekt av att inte vara 
i någon form av sysselsättning vilket kan leda till psykisk och fysisk ohälsa.  
 

Ekonomi  

Finansiering av anställning för 4 ungdomar som då kan erbjudas 6-månaders 
anställning.  
Månadslön 19940kr + personalomkostnadspålägg (ungdom 19,73%) 3934kr = 
23874kr/månad 
4 platser * 6 månader à 23874kr = totalt 572.980kr 
 

Regelverk  

Ej aktuellt i detta ärende.  
 

Organisation och personal 

Befintlig personal inom Arbetsmarknadsenhetens verksamheter kommer arbeta med 
ungdomsanställningarna. 
 

Hållbar utveckling 

Utanförskapets pris sägs ligga på ungefär en halv miljon kronor per individ och år om 
man inte lyckas bryta trenden. Dessutom kan det även uppstå ett produktionsbortfall 
inom kommun och näringsliv, då inte all arbetskraft utnyttjas på ett effektivt sätt.  
 
Den psykiska ohälsan har ökat de senaste åren och många vittnar om att vägen ur denna 
ohälsa är att få vara del av ett sammanhang där man kan få stöttning och "pepp".  
De ungdomar som har varit i gymnasiet under Corona-tiden har troligen fått ett 
kunskapstapp, många har inte kunnat vara ute på riktiga praktikplatser och inte heller 
fått träna på sina sociala färdigheter. Det är angeläget att kunna erbjuda dessa ungdomar 
möjligheter att få ta igen detta och snabba på deras insteg på arbetsmarknaden.   
 
Ungdomarna kommer att arbeta på Sotenäs kommuns Marina Återvinningscentral och 
Återbruket. Båda dessa verksamheter arbetar med hållbar konsumtion och produktion 
och med fokus på miljö. Strandstädning, marin återvinning, cirkulära möbler och 
återbruk av skänkta varor kommer bland annat ingå i ungdomarnas arbetsuppgifter.   
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Arbetsmarknadsenheten tilldelas 573.000tkr i budget från Kommunstyrelsens 
ofördelade medel, för att genomföra en jobbsatsning för ungdomar i åldern 18–29 år 
under 2022.  
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Beslutsunderlag 
Ej aktuellt.  

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadsenheten  
Ekonomiavdelningen 
HR-chef 
 
 

  
Jeanett Andersson Erika Hassellöv 
Enhetschef  
Arbetsmarknadsenhet & Integration 

HR-chef 
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KSAU § 20 Dnr 2021/000995 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021 

Sammanfattning  
Det finns ett samverkansavtal mellan Sotenäs kommun och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden för 
gemensamma folkhälsoinsatser 2020–2023. Samverkansavtalet reglerar en samfinansiering och 
prioritering av gemensamma folkhälsoinsatser i kommunen för att förbättra och utjämna skillnader i 
befolkningens hälsa. Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter för nuvarande Sotenäs kommun  
840 000 kr/år för gemensamma folkhälsoinsatser, så kallade utvecklingsmedel och Sotenäs kommun 
bidrar med motsvarande belopp. Parterna ska årligen följa upp folkhälsoarbetets utveckling både 
skriftligt och i dialog. I avtalet står att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom den skriftliga uppföljning 
av folkhälsoinsatser.  

Beskrivning av ärendet  

Enligt avtalet ska ett tvärsektoriellt sammansatt politiskt råd gällande folkhälsofrågor finnas. Rådet 
ska med utgångspunkt i befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera 
utifrån dessa samt verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie 
verksamheter. Folkhälsorådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga med både 
avtalsparternas respektive styrdokument. Rådet är beslutande gällande de utvecklingsmedel som är 
knutna till samverkansavtalet. Uppföljningen knyter därmed an både till Folkhälsostrategens arbete 
under året samt rådets, i kommunen kallat, hållbarhetsrådet.  
 
Uppföljningen innehåller enligt samverkansavtalet både en skriftlig uppföljning av prioriterade 
folkhälsoinsatser samt en ekonomisk uppföljning av utvecklingsmedlen.  

Beslutsunderlag  

Uppföljning av samverkansavtal för gemensamma folkhälsoinsatser 2021  
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2022-01-07 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Uppföljningen av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 
2021.  
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-01-07 KA 2021/000995 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Emma Vånder 
emma.vander@sotenas.se 
Folkhälsostrateg 
 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 
2021 
 

Sammanfattning 
Det finns ett samverkansavtal mellan Sotenäs kommun och norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden för gemensamma folkhälsoinsatser 2020–2023. Samverkansavtalet 
reglerar en samfinansiering och prioritering av gemensamma folkhälsoinsatser i 
kommunen för att förbättra och utjämna skillnader i befolkningens hälsa. Norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden ersätter för nuvarande Sotenäs kommun 840 000kr/år för gemensamma 
folkhälsoinsatser, så kallade utvecklingsmedel och Sotenäs kommun bidrar med 
motsvarande belopp. Parterna ska årligen följa upp folkhälsoarbetets utveckling både 
skriftligt och i dialog. I avtalet står att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom den skriftliga 
uppföljning av folkhälsoinsatser.   
   

Beskrivning av ärendet 
Det finns ett samverkansavtal mellan Sotenäs kommun och norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden för gemensamma folkhälsoinsatser 2020–2023. Samverkansavtalet 
reglerar en samfinansiering och prioritering av gemensamma folkhälsoinsatser i 
kommunen för att förbättra och utjämna skillnader i befolkningens hälsa. Norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden ersätter för nuvarande Sotenäs kommun 840 000kr/år för gemensamma 
folkhälsoinsatser, så kallade utvecklingsmedel och Sotenäs kommun bidrar med 
motsvarande belopp. Parterna ska årligen följa upp folkhälsoarbetets utveckling både 
skriftligt och i dialog. I avtalet står att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom den skriftliga 
uppföljning av folkhälsoinsatser.   
 
Enligt avtalet ska ett tvärsektoriellt sammansatt politiskt råd gällande folkhälsofrågor 
finnas. Rådet ska med utgångspunkt i befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, 
identifiera behov och prioritera utifrån dessa samt verka för att folkhälsoarbetet bedrivs 
strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter. Folkhälsorådets insatser och 
prioriteringar ska vara förenliga med både avtalsparternas respektive styrdokument. Rådet 
är beslutande gällande de utvecklingsmedel som är knutna till samverkansavtalet. 
Uppföljningen knyter därmed an både till Folkhälsostrategens arbete under året samt 
rådets, i kommunen kallat, hållbarhetsrådet. Uppföljningen innehåller enligt 
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samverkansavtalet både en skriftlig uppföljning av prioriterade folkhälsoinsatser samt en 
ekonomisk uppföljning av utvecklingsmedlen.  
 
I och med att uppföljningen ska tillhandahållas norra hälso- och sjukvårdsnämnden senast 
25 januari varje år har Folkhälsostrategen fått klartecken att kommunstyrelsen kan ta del av 
uppföljningen för kännedom efter den undertecknats av hållbarhetsrådet och skickats in. 
Det är dock av vikt att kommunstyrelsen tar del av uppföljningen för att upprätthålla 
samverkansavtalet samt få kännedom om pågående och avslutade folkhälsoinsatser i 
kommunen.  
 

Konsekvensbeskrivning 
Förslaget får inga konsekvenser, detta är enbart en uppföljning. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen och ställer sig bakom Uppföljningen av 
samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021.  
   

Beslutsunderlag 
Uppföljning av samverkansavtal för gemensamma folkhälsoinsatser 2021. 
Samverkansavtal gemensamma folkhälsoinsatser i Sotenäs kommun för perioden 2020-
2023. 
 

Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
Ordförande Hållbarhetsrådet 
Regionutvecklare VGR, Agneta Eriksson 
 
 

  
Emma Vånder Per Svensson 
Folkhälsostrateg Chef Näringsliv och utveckling 

 
 



   Januari 2022 

 

   

 
Uppföljning av samverkansavtal 
avseende lokalt folkhälsoarbete 2021    
 

mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Sotenäs kommun 
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Om uppföljningen 
Enligt det samverkansavtal som undertecknats av norra hälso- och sjukvårds-
nämnden och kommunen ska folkhälsoarbetet följas upp varje år.  
 
Det är enbart de insatser som genomförts med gemensamma medel som ska 
redovisas. 
Uppföljningen avser fyra olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och 
inriktningsdokument (den del som avser folkhälsorådet), rådets prioriterade 
områden samt folkhälsostrategens yrkesroll. 
 
Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det 
finns ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för 
samverkansavtalet t. ex. utvärderingar, så kan dessa skickas in tillsammans med 
uppföljningen. 
 
Uppföljningen ska godkännas av folkhälsorådet och undertecknas av dess ordförande. 
Därefter skickas uppföljningen till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen via 
mail till agneta.eriksson@vgregion.se senast den 25 januari. 
 
Den ekonomiska redovisningen redovisas i en separat excel-bilaga. 
Om den inte är helt klar 25 januari kan den mailas separat till samma adress, dock 
senast den 15 februari. 
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1. Samverkansavtal folkhälsa 
 Helt 

uppfyllt 
Delvis 

uppfyllt 
Inlett 

processen  
Möjlighet att motivera svaret 

Folkhälsoarbetet ska utgå 
från befolkningens behov, 
vara systematiskt och 
långsiktigt 

☐ ☒ ☐ Under 2020 gjordes en gedigen 
kartläggning genom ett flertal 
statistiska analyser och i dialog 
med invånare som legat till 
grund för Hållbarhetsrådets 
prioriterade områden.  
 
Det har varit fokus på insatser 
där det finns en plan för 
implementering i ordinarie 
verksamhet och att insatserna 
kan leva vidare efter 
projekttidens slut.  

Folkhälsoarbetet ska ha 
tydliga mål och en tydlig 
uppföljning 

☐ ☒ ☐ Vi arbetar utifrån ett mål & 
kvalitetssystem, vilket ger en 
överskådlig bild. Varje 
verksamhet redovisar sina 
folkhälsomål och aktiviteter. 
Process att ta fram folkhälsomål i 
varje nämnd pågår. Genom 
kommunens Hållbarhetsstrategi 
är tanken att arbetet ska trappas 
upp.  Varje ansökan har tydliga 
mål som följs upp både skriftligt 
och muntligt i rådet. 

Barn och ungas behov och 
rättigheter ska särskilt 
uppmärksammas 

☐ ☒ ☐  I Sotenäs har vi en 
samverkansgrupp för barn och 
unga där flera aktörer är 
representerade b.la. 
ungdomsmottagning, BVC, skola, 
kultur och fritid, civilsamhället 
m.fl. Gruppens uppdrag är att 
uppmärksamma behov och 
samverka för att främja barn och 
ungas hälsa.  
 
Flertalet av de insatser som rådet 
valt att prioritera syftar till att 
förbättra situationen för barn 
och unga i kommunen samt 
främja deras hälsa.  

Folkhälsoperspektivet ska 
integreras i de olika 

☐ ☒ ☐  Social hållbarhets- och 
folkhälsoperspektiv ska beaktas i 
tjänsteutlåtande inför beslut. Vi 
har haft utbildningar för 
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aktörernas ordinarie 
verksamhet  

anställda för att stärka 
hållbarhetsarbetet. En 
förebyggande samordnare har 
anställts inom 
omsorgsförvaltningen, för att 
stärka det förebyggande arbetet.  

Folkhälsorådets 
planeringsprocess ska 
synkroniseras med den 
kommunala planerings- och 
budgetprocessen 

☐ ☒ ☐  Samtliga nämnder har tagit fram 
egna mål för att jobba med social 
hållbarhet, och arbetet med att 
synkronisera rådets 
planeringsprocess för att skapa 
en röd tråd genom hela 
kommunens folkhälsoarbete 
fortgår.  

Prioriterade målgrupper 
ska ges möjlighet till 
inflytande och delaktighet i 
de insatser som görs 

☐ ☒ ☐  Inflytande och delaktighet är en 
integrerad del för att få beviljade 
utvecklingsmedel, det är därmed 
en uppmaning när vi beviljar 
varje ansökan att delaktighet och 
inflytande ska vara ledord i 
insatsen. Särskilt när det gäller 
insatser som riktar sig till barn 
och unga men även andra 
målgrupper. Det är även något 
som följs upp kontinuerligt 
under insatsens tid. Kommunens 
systematiska trygghetsarbete har 
kommit igång under året. Där 
involveras allmänheten och 
informationen från dem används 
i underlaget för arbetet framåt. 

 

Vårdaktörernas samverkan  
Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet. 
(Markera genom att stryka under vald siffra) 
           Stor delaktighet    Mindre delaktighet 

Primärvård  4 3 2 1 

Tandvård  4 3 2 1 

Mödravårdscentral 4 3 2 1 

Barnavårdscentral 4 3 2 1 

Ungdomsmottagning 4 3 2 1 

Annan vårdaktör  4 3 2 1 

 
Möjlighet att motivera svaren 
Tandvården närvarar i Hållbarhetsrådet vid vissa tillfällen. Det finns en samverkan med 
Primärvården genom den lokala vårdsamverkansgruppen men de deltar ej vid rådsmöten. 
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BVC samt ungdomsmottagning är deltagande aktörer i samverkansgruppen för barn och 
ungas hälsa. 

2. Nämndens mål- och inriktning 
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande 
för vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera.  
De uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa förutsättningar för: 
- insatser i tidig ålder 
- insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat  
- främja goda kost och fysisk aktivitet samt tandhälsa* (i alla åldrar) * = nytt för 2021 
- minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping 
 

3. Folkhälsorådets prioriterade arbete  
a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsorådets arbete t.ex. planer, prioriteringar m.m. 

 
Riktlinjerna för utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser har reviderats under året. Rådets prioriterade 
områden för 2021 har varit Goda levnadsvanor samt psykisk och social hälsa. Det övergripande målet fö  
folkhälsoarbetet är fortsatt att ”Skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos Sotenäs befolkning” -
prioritera utvecklingsmedel till folkhälsoinsatser som främjar goda levnadsvanor samt psykisk och social 
hälsa.  
 
Suicidpreventionsarbetet fortgår och en gemensam handlingsplan utifrån den lokala 
vårdsamverkansgruppen är under utveckling. Den internationella dagen för suicidprevention 
uppmärksammades i samverkan med civilsamhället. Utbildning i Våga fråga har arrangerats för 
allmänheten.   
 
Påbörjat ett systematiskt arbete av trygghets- och brottsförebyggande karaktär genom Effektiv samordning fö  
trygghet (EST) under 2021.  
 
Rådet har varit remissinstans till kommunens nya kostpolicy. Utifrån kostpolicyn har vi under året arbetat 
fram en projektbeskrivning för Cirkulära måltider som har en tydlig koppling att främja hälsa och delaktighe   
genom i första hand skolmåltider och på sikt även inom äldreomsorgen och alla kommunala måltider. 
Projektet kommer att påbörjas under 2022. 
  

b) Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för samverkansavtal folkhälsa för respektive  
mål under året. 

Mål: 
Att nå ut och få kontakt med ungdomar som sitter hemma utan sysselsättning. Informera 
ungdomarna och deras familjer om att vi kan stötta dem för att komma vidare.  
Insatser:  
Unga i utanförskap  

                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☐                 ☒   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   
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Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Insatsen har påbörjats under hösten men kommer framförallt att fortlöpa under 2022. Hittills 
har det resulterat i en träff med fem unga personer utanför studier eller arbete. Där man stöttat 
samtliga till praktik eller studier.   
Medverkande aktörer: 
Delegation för unga och nyanlända till arbete (DUA), där ingår: arbetsmarknadsenheten, IFO, 
vuxenutbildningen samt arbetsförmedlingen. 

  
Mål: 

• Förstärka kommunikationen mellan unga och kommunens förenings- och fritidsutbud  
• Ett ökat föreningsdeltagande  
• Fler unga som deltar i fysiska aktiviteter  

Insatser:  
Ung fritid 2.0 - Syftet med projektet är att öka förutsättningen för en aktiv och meningsfull fritid 
för unga i Sotenäs kommun och som är tillgänglig och öppen för alla. Det innefattar att utreda och 
starta en idrottsskola för barn i 7 - 9 års åldern och att ta fram en digital plattform. 
                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Insatsen ”Idrottsskola” har inte kunnat genomföras enligt plan utan kommer att starta under 
2022-2023 då den delen av projektmedel har beviljats att skjutas fram. 
Man har inom kultur- och fritid utvecklat en app ”Ung i Sotenäs”, som ska underlätta för unga 
att se fritidsutbudet men också ge en ökad möjlighet till inflytande. 
 
Medverkande aktörer: 
Kultur och fritid, lokalt föreningsliv, ungdomar  

 
Mål: 
Syftet med projektet är att stärka fritidsledarnas professionella roll som ”ANDT-förebyggare”, detta 
genom att utbilda samtliga fritidsledare vid Högskolan Väst i att jobba preventivt med dessa frågor. 
Målet är att vid projektets slut ha dessa kompetenser i verksamheten och därigenom ha resurser att 
utveckla den förebyggande verksamheten ytterligare och tydliggöra våra övergripande mål 
kopplade till unga och ANDT-frågor. 
Insatser:  
Förebyggande fritidsledare - I samverkan med Tanum, Sotenäs, Munkedal, Orust och Lysekil 
har en utbildning för fritidsledare genomförts. Detta har även resulterat i ett starkare samarbete 
och nätverkande fritidsgårdar och fritidsledare emellan. 
                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   
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Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☐                 ☒   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Genom diskussioner med andra kommuner har man lärt sig mer om andras utmaningar och fått 
nya perspektiv samt etablerat ett forum för erfarenhetsutbyte. I mötet med ungdomarna i 
verksamheten finns nu metoder och kunskap kring hur man kan öka tillit och trygghet. Man 
förstår också på ett mer utvecklat sätt deras omvärld och den tillvaron de lever i utifrån olika 
parametrar, vilket är en grundpelare i att jobba preventivt. 
Medverkande aktörer: 
Fritidsledare samt ungdomsutvecklare i kommunen 

 
Mål  

• Tillsammans med unga utveckla Abbagården till en tilltalande och 
inkluderande plats.  

• Hitta formerna för ett kommunövergripande inflytande forum, som jobbar med 
frågor som rör ungas livsvillkor – alltså ett kommunalt ungdomsråd. 

Insatser:  
Ungas ABBA-gården  

                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Ungdomsgruppen har i hög grad fått utöva inflytande och bär en känsla av stolthet kring sin 
nya fritidsgård. Att ett ungdomsråd inte skapats ses inte som ett misslyckande utan delvis som 
en indikation på att det finns andra alternativ som kan fungera minst lika bra och bättre 
som ungdomsinflytande. Projektet har varit påverkat av pandemin som begränsat möjligheter 
och platser att delta. 
 
Medverkande aktörer: 
Fritidsledare, ungdomsutvecklare och ungdomar i Sotenäs. 

 
 
Mål: 
Kungshamns Idrottsförening vill att KIFFEN ska vara en självklar mötesplats för möten över 
generationsgränser, där mål-/åldersgrupper tillsammans arbetar för att skapa sociala 
idrottsaktiviteter som ger barn och ungdomar en aktiv och meningsfull fritid. 

Insatser: Idrottsfritids – KIFFEN. Föreningen vill sänka trösklarna för att öka antalet barn, 
unga, vuxna och äldres möjligheter att kombinera idrott, ledarskap och gemenskap. 
Idrottsmodellen innebär en unik satsning på att utveckla så stor bredd och mångfald av sociala 
aktiviteter. 
                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   
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Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
1. Skapat en projektgrupp och verksamhetsplan för att säkra projektets överlevnad. 
2. Hitta och spridtid 30 nya engagemangsformer för att kunna engagera sig i en 

idrottsförening. 
3. Skapat en mötes- och samlingsplats för sociala idrottsaktiviteter med 60 barn per tillfälle. 
4. Startat ett idrottsfritids med sociala aktiviteter under vår, sommar och höst för olika 

målgrupper. 
5. Kungshamns idrottsförening erbjuder en inkluderande idrottsmiljö och arena där alla barn, 

unga, vuxna och äldre kan få uppleva, utöva och delta i olika idrotts- och/eller sociala 
aktiviteter. 

6. Idrottsföreningen erbjuder en central mötes-/samlingsplats med en öppen, välkommande 
och tillgänglig idrottsmiljö som genom olika arenor och former bejakar allas rätt att vara 
med. 

7. Kungshamns idrottsförening tar ett idrottsligt och socialt samhällsansvar genom att 
kombinera idrott, gemenskap och ledarskap vilket bidrar till att främja en fysisk-, psykisk 
och social hälsa. 

8. Kungshamns IF har tagit fram en idrottsmodell för föreningsutveckling som inkluderar en 
utveckling av en idrottsförening som förbättrar projektets målgruppers förutsättningar och 
villkor att kunna delta i sociala aktiviteter. 
 

Lärdomarna från projektet är att det finns en stor utvecklingskraft och outnyttjad potential i 
målgruppen idrottsföräldrar, vuxna och äldre (+65) som utgör föreningens viktigaste resurs. 
Ingen kan göra allt - men alla kan göra något, och tillsammans kan vi gemensamt göra stor 
skillnad för våra barn och ungdomar. 

Vilka utifrån olika engagemangsformer på sina villkor men all enkelhet och stolthet kan göra 
skillnad för att barn och ungdomar ska kunna erbjudas en aktiv och meningsfull fritid. 
 
Lärdomarna är fortsatt om föreningen kan få till en fungerade samverkansmodell med 
kommunen där samverkan sker ömsesidigt (konkurrent/komplement) så kan man tillsammans 
förena förenings- och samhällsnytta och bidra till att göra stora satsningar, investeringar och 
samhällsinsatser för barn och unga i Sotenäs. 
 
Vi har dragit lärdomarna att ett Idrottsfritids ligger hel rätt i tiden som ett initiativ för att arbeta 
förebygga ohälsa och arbeta hälsofrämjande för att förbättra folkhälsan samt våra barn och 
ungas fysiska, psykiska och sociala hälsa under/efter pågående pandemi. 
Medverkande aktörer: 
Kungshamns IF, Sotenäs kommun (Kultur och fritid, omsorgsförvaltningen, folkhälsostrateg) 
Leader Bohuskust, RF SISU 

 
Mål: 
Stödja elevernas hälsa och välbefinnande i utveckling mot utbildningens mål genom att erbjuda 
tidiga och riktade insatser för barn och ungdomar i samverkan genom ett förebyggande och 
hälsofrämjande arbete som utgår från att lärande och hälsa hör ihop.  

Insatser:  
Hälsa för lärande – lärande för hälsa  
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                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Flera elever som deltagit i projektet har kommit igång och tränar även på fritiden, flera gånger i 
veckan. Dessa elever har blivit piggare och fått ett bättre psykiskt mående. Elever tillhör socio-
ekonomiskt utsatta grupper och hade utan projektets hjälp inte fått tillgång till denna möjlighet. 
Att få introduceras in i ett okänt sammanhang tillsammans på skoltid från start har gett dessa 
elever en bra grund att stå på och nu tar de sig dit på fritiden. Det har förutom bättre hälsa gett 
dem ökad livskvalitet, glädje och ett meningsfullt sammanhang. Projektet har även bidragit till 
att de brutit sin ensamhet och en möjlighet till bättre hälsa och därmed ökad förutsättning för 
lärande. Arbetslagets kompetens inom hälsa och hälsa för lärande har ökat vilket kommer att 
gynna alla elever som tas emot framöver. 
Medverkande aktörer: 
Sotenäs gymnasieskola, elevhälsan, Tumlaren 

 
Mål: 
Målet är att skolfrånvaron ska minska så att 90% av eleverna har 90% skolnärvaro. 

Insatser:  
Ökad skolnärvaro - Utbildning från Rädda barnen i traumamedveten omsorg. Syftet med 
insatsen är att bredda förståelsen för barns livssituation och att det kan finnas andra orsaker till 
elevers frånvaro än bara sjukdom 
                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☐                 ☒   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Rektorerna har skrivit fram en femårsplan för elevhälsoarbetet där ökad skolnärvaro är en av de 
fem punkterna. En ny elevhälsoplan är antagen av utbildningsnämnden i december 2021 där 
ökad skolnärvaro är framskriven som en av de viktiga hälsofrämjande insatserna. 

 Medverkande aktörer: 
Personal i grundskola, grundsärskola och på fritidshem 

 

4. Ekonomisk redovisning 
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i separat excel-bilaga. 
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5. Avslutande kommentarer 
a) Vilka förändringar har ni gjort (inom folkhälsorådets budget) under året p.g.a. 

Covid-19? 
 
Ett flertal av insatserna som var planerade har inte kunnat genomföra allt som 
tänkt. En del har kommit igång under året men har ansökt om att få fortsätta 
under 2022. De berörda insatserna är ”En tur med Soten”, ”Social fika” och 
”friskvård” tillhörande omsorgsförvaltningen, ”Äldrelyftet” från Sotenäs rehab, 
”Unga i utanförskap” från Arbetsmarknadsenheten, ”Hälsofrämjande lärande” 
Sotenäs gymnasieskola och elevhälsa samt ”Ung fritid 2.0” Kultur och fritid.  

 
b) Om ni har något ytterligare som ni vill förmedla, kopplat till folkhälsorådet och 

som inte har redovisats under rubrik 1 – 5 kan det skrivas här. 
 
Under våren avslutade den tidigare Folkhälsostrategen sin tjänst och det var en 
lucka med vakant tjänst under perioden maj-augusti. Det har påverkat arbetet 
under året och har gjort att det tappat viss fart under tiden den nya 
Folkhälsostrategen lär känna kommunen.  
 
Kommunens verksamheter har fortsatt varit påverkade av pandemin. Vissa beslut 
behövdes tas för att minska smittspridningen så som stängningar av olika 
verksamheter men som kan ge konsekvenser på folkhälsan på kort och lång sikt. 
Det har även funnits svårigheter i att nå fram och samverka inom vissa 
förvaltningar då deras läge har varit kraftigt ansträngt och saker som att planera 
för folkhälsoinsatser har satts på paus. Däremot har hållbarhetsrådet haft fem 
sammanträden under 2021 och arbetet och den tvärsektoriella samverkan där har 
bedrivits som planerat. Vi har även bjudit in flertal verksamheter till rådet under 
året. 

 

6. Underskrift 
 

____________________________       den          /          2022     

 

 

 

__________________________ 

Ordförande i Hållbarhetsrådet 

 



Avser år 2021  
Avser kommun: Sotenäs 
Redovisningen är antingen: Ja  

Slutlig  

Preliminär*

Budget Utfall
HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt Till 2022

Intäkter
Ingående saldo från föregående år 383100 383100 345100 345100
Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 840 000 878500 160 000 840 000 878 500 160 000  
SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSTASER 1223100 1261600 160000 1 185 100 1 223 600 160000  

 
Kostnader

Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:
Lön (inkl. lönebikostnader) 325 000 325 000 293 222 293 222
Överskott för vakant tjänst (återbetalas till 
respektive avtalspart)  
Omkostnader (ex. administration, utbildning, resor 
m.m.) 60 000 110 000 54 000 72 876

SUMMA KOSTNADER FÖR FOLKHÄLSOSTRATEG 385000 435 000 0 347 222 366 098 0  
 

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:
 
Pågående insatser med medel över från 
föregående år ** (planerade som 1-åriga 2019 
och/eller 2020)  
Hälsofrämjande lärande - lärande för hälsa 107 600 107 600 42 600 42 600 130 000
Cirkulär mat 28 000 28 000 0 0 0



Ökad skolnärvaro (Hemmasittare) 35 000 35 000 35 000 25 000 0
En tur med Soten 9 500 9 500 0 0 19 000
Pågående fleråriga insatser med medel från 
tidigare år **  
Ung fritid 2.0 203 000 203 000 21 500 21 500 363 000
Insatser med överskott från föregående år, godkänt 
av HSNN **

Nya ettåriga insatser med medel från 2021 **   

Idrottsfritids (Kungshamns IF) 180 000 20 000 160 000 180 000 20 000 160 000 0

Välmående inom socialpsykiatrin 65 500 65 500 0 5 500 5 500 0 120 000

Förebyggande fritidsledare 38 000 38 000 0 35 000 38 000 0 0

Psykisk hälsa: utbildningsinsatser 70 000 20 000 0 0 0 0 90 000

DUA: unga i utanförskap 26 500 120 000 4 500 20 000 0 122 000
Ungas ABBA-gården 45 000 150 000 0 31 000 145 000 0 0
Äldrelyftet 30 000 30 000 0 13 500 13 500 33 000

Nya fleråriga insatser med medel från 2021 **  

Överskott som understiger 10 % av budgeterade 
kostnader för instaser som överförs till nästa år     

SUMMA KOSTNADER TOTALT 1 223 100 1 261 600 160 000 715 822 697 198 160 000 877 000

SUMMA TOTALT (INTÄKTER - KOSTNADER) 0 0 0 469 278 526 402 0  

* 15 februari - sista datum förslutlig redovisning.



** Planerade insatser redovisas under budget och 
slutförda insatser redovisas under utfall.

Eventuella kommentarer  kring den ekonomiska 
uppföljningen.  
*1. Enligt inskickad budget 2021, skulle 383 100 föras över från 2020 till 2021. De medel som faktiskt fördes över internt från 2020 till 2021 var 345 100 kr. 
*2. Pga pandemiår har det inte varit konferenser och resor som vanligt. Därför är omkostnaderna lägre än vanligt.
*3. Medel för cirkulär mat fördes aldrig över internt 
från 2020 till 2021
*4. Psykisk hälsa - under året erbjöds kostnadsfria 
utbildningar i ex. Våga fråga. Dessa medel har 
därför inte använts
*5. Resterande medel för ungas ABBA-gården som 
inte gjorts åt har inte ansökts om att föras över till 
2022.

Den ekonomiska uppföljningen mailas till:         
Agneta Eriksson, agneta.eriksson@vgregion.se
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KSAU § 21 Dnr 2021/000409 

Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens verksamheter 

Sammanfattning 

I utredningen för insamling av matavfall från kommunens alla verksamheter, konstateras att 
insamling av matavfall tidigast kan ske hösten 2023. Inför 2023 kan kommunen bereda budget, mål 
och indikatorer för insamling av matavfall från kommunens alla verksamheter i enlighet med 
lagkrav om att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 
2023. Initialt kan omställningen innebära kostnader därefter bedöms besparingar kunna göras. 
 
Insamling av matavfall ingår i Kommunfullmäktiges mål att främja hållbar utveckling ur 
ekonomisk, social och miljömässig dimension, och är i linje med Sotenäs hållbarhetsstrategi 2030. 
Att sortera ut organiskt avfall är en del av det globala målet Hållbar konsumtion och delmålet att 
minska mängden avfall markant, genom att gå upp i avfallstrappan och återvinna mer.   

Beslutsunderlag 

Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens verksamheter 
Hållbarhetstrategens tjänsteutlåtande 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Samhällsbyggnadschefen att inför 2023, med utredningen som 
underlag, bereda budget, mål och indikatorer för insamling av matavfall från kommunens 
verksamheter.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att utreda finansiering av slurryanläggning i Sotenäs, antingen i egen 
regi eller gemensamt med RAMBO. 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen   
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-07 KA 2021/000409 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz 
pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 
 

Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens 
verksamheter 
 

Sammanfattning 
I utredningen för insamling av matavfall från kommunens alla verksamheter, konstateras 
att insamling av matavfall tidigast kan ske hösten 2023. Inför 2023 kan kommunen bereda 
budget, mål och indikatorer för insamling av matavfall från kommunens alla verksamheter 
i enlighet med lagkrav om att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på 
plats den 31 december 2023.Initialt kan omställningen innebära kostnader därefter bedöms 
besparingar kunna göras. 
Insamling av matavfall ingår i Kommunfullmäktiges mål att främja hållbar utveckling ur 
ekonomisk, social och miljömässig dimension, och är i linje med Sotenäs 
hållbarhetsstrategi 2030. Att sortera ut organiskt avfall är en del av det globala målet 
Hållbar konsumtion och delmålet att minska mängden avfall markant, genom att gå upp i 
avfallstrappan och återvinna mer.   

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 8 september 2021 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. Under hösten 2021 har frågan utretts i 
samarbete med de kommunala verksamheterna och Rambo. Genom utredningen 
konstateras att insamling av matavfall från kommunens egna verksamheter tidigast kan ske 
till hösten 2023. Inför 2023 kan kommunen bereda budget, mål och indikatorer för 
insamling av matavfall från kommunens alla verksamheter i enlighet med lagkrav om att 
kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023. 
Insamling av matavfall ingår fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion i Sotenäs 
hållbarhetsstrategi 2030 och är en del i Kommunfullmäktiges mål att främja hållbar 
utveckling ur ekonomisk, social och miljömässig dimension. Att sortera ut organiskt avfall 
är en del av det globala målet Hållbar konsumtion och delmålet att minska mängden avfall 
markant, genom att gå upp i avfallstrappan och återvinna mer. 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Initialt bedöms kostnaderna att öka på grund av investeringar i nya kärl anpassade efter 
insamlingssystemet. Därefter bedöms besparingar kunna göras utifrån att 
hämtningsavgifterna för matavfall är lägre. 

Regelverk  

Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på 
plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav 
på separat insamling av allt biologiskt avfall. 
Insamling av matavfall är en del av delmålen för det globala utvecklingsmålet 12. Hållbar 
konsumtion och produktion, vilket även utgör ett fokusområde i Sotenäs 
hållbarhetsstrategi. 

Organisation och personal  

Införandet av insamlingssystem för organiskt avfall kan hanteras med befintlig personal.   

Hållbar utveckling 

Insamling av matavfallet från kommunens verksamheter skulle bidra till 
Kommunfullmäktiges mål att främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv, samt vara en del i fokusområdet Hållbar konsumtion och 
produktion i Sotenäs hållbarhetsstrategi 2030. 
 
Social hållbarhet. Insamling av organiskt avfall kan bidra till ökad delaktighet i 
hållbarhetsarbetet där medarbetare kan känna en tillfredställelse av att bidra och känna 
stolthet. Genom informationsarbete kan sortering av organiskt avfall bidra med att nå ut 
med kunskap om cirkulära flöden och fördjupa hållbarhetskompetensen i kommunens 
verksamheter. 
 
Ekonomisk hållbarhet. Genom att sortera ut och samla in organiskt avfall för rötning så 
använder vi våra gemensamma resurser på ett mer effektivt och långsiktigt sätt.  
 
Miljömässig hållbarhet. Införande av ett system för insamling av organiskt avfall innebär 
ett steg upp i avfallstrappan då vi materialåtervinner i stället för att skicka det med 
restavfallet till energiutvinning. Ju högre upp i avfallstrappan desto bättre där minimering 
avfallet är det mest eftersträvansvärda. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen, uppmanar Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
inför 2023, med utredningen som underlag, bereda budget, mål och indikatorer för 
insamling av matavfall från kommunens verksamheter.   
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Beslutsunderlag 
Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens verksamheter 

Beslutet skickas till 
Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Chef för Näringsliv och utveckling 
Hållbarhetsstrateg 
 
 

  
Pia Bergenholtz Per Svensson 
Hållbarhetsstrateg Chef Näringsliv och utveckling 
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Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens 
verksamheter 
 

Beskrivning av ärendet 
Symbioscentrum bedriver projektet Cirkulär Bioekonomi som bland annat utreder 
möjligheten till en lokal förbehandlingsanläggning för att kunna få ut mer KRAV-
certifierad bionäring till lokalt jordbruk. Sotenäs kommun skulle kunna samla in 
matavfall från de egna verksamheterna för lokal hantering och på så vis bidra till cirkulär 
ekonomi i närområdet. Avfallsfrågorna berör alla kommunens verksamheter och vårt 
avfallsbolag Rambo. För att kunna ta fram ett funktionellt förslag utifrån beslutet nedan 
undersöks frågan i denna utredning. Insamling av matavfall ingår fokusområdet Hållbar 
konsumtion och produktion i Sotenäs hållbarhetsstrategi.  
 
KS 2021-09-08  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-08 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.  
 
Genomförande utredning system för insamling av matavfall 
I utredningen har följande frågor besvarats genom kontakt med tjänstepersoner. 
 

1. Var finns de stora volymerna matavfall inom kommunens verksamhet?  
a. Namnge noderna/platserna och antal avdelningar på platsen 

2. Vad behövs på varje nod och avdelning för att implementera sorteringen/ 
systemet? 

a. Om möjligt, specificera antalet per nod och per avdelning 
3. Vad är de uppskattade extra interna kostnader för utrustning/investeringar/ 

drift? 
a. Inkl. t.ex. kärl, container m.m. 

4. Vad blir uppskattade externa kostnaden för insamling/hämtning? 
a. Extern tjänst RAMBO 

5. Övrigt relevant för utredningen 
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Resultat 
Resultatet redovisas nedan utifrån frågeställningarna för utredningen.  
 
1. Var finns de stora volymerna matavfall inom kommunens verksamhet?  

I nedan tabell redovisas de kommunala verksamheter där större volymer matavfall 
uppstår. Matavfall finns även inom andra verksamheter som t.ex. i lunchrum på 
arbetsplatser. Även på dessa platser kommer att det krävas att matavfall samlas in till när 
lagkravet träder i kraft 31 december 2023. 
 
Tabell 1. Identifierade noder med större volymer matavfall inom kommunens verksamhet. 

Nod Beskrivning Antal 
portioner 

Sotenässkolans kök Tillagningskök - 3 skolor som 
äter i matsalen och till 3 
mottagningskök  

ca 700  

Kvarnbergets kök Tillagningskök – central – 
8 avdelningar och en restaurang 

ca 100 

Solhagens förskola Tillagningskök där barnen äter 
både i matsal och på avdelningar  

ca 110 

Hunnebostrand förskola Tillagningskök där barnen äter 
på avdelningarna  

ca 70 

Hunneboskolan Tillagningskök  ca 250 

Hunnebohemmet Tillagningskök där de äter på 
avdelningarna 

ca 100 

Bovallskolan Mottagningskök där barnen äter 
både på avdelningar och i matsal  

ca 70 

Smögenskolan Mottagningskök där barnen äter 
både på avdelningar och i matsal  

ca 80 

Hasselösunds förskola Mottagningskök där barnen äter 
på avdelningarna  

ca 60 

 
 
2. Vad behövs på varje nod och avdelning för att implementera sorteringen/systemet? 

Utredningen visar att det uppskattningsvis behövs minst 1 kärl av större storlek, 140/190 
liter, för varje nod. Därtill behövs mindre sorteringskärl i de interna 
källsorteringssystemen för avdelningar, kök, restauranger m.m.  
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3. Vad är de uppskattade extra interna kostnader för utrustning/investeringar/drift? 

Kostnader för inköp av stora kärl redovisas i tabell 2. Det är sammanställda uppgifter från 
Rambo, se bilaga 2. De mindre sorteringskärlen på avdelningar, i kök etc. kan i många 
fall utgöras av enkla hinkar där kostnaden anses försumbar. 
 
Tabell 2. Taxelista kärlpriser från Rambo. 
Kärl (liter) Pris Netto (sek) Pris brutto (sek) 
140 625 781,25 
190 656 820 
240 666 832,5 
370 1210 1512,5 
660 1815 2268,75 

 
 
4. Vad blir uppskattade externa kostnaden för insamling/hämtning? 
 
Vid insamling av svar framkom att Rambo inför nytt insamlingssystem under 2023 och 
kan därför tidigast börja samla in matavfall hösten 2023. I och med att det inte finns någon 
insamling av matavfall i Sotenäs idag, saknas en taxa för matavfall i Sotenäs. En 
uppskattning av besparingar i kostnader har därför gjorts utifrån renhållningstaxan i 
Lysekil respektive Munkedals kommun, se tabell 3. Mer information via utdrag från 
kommunernas renhållningstaxa finns i bilaga 1. Besparing för hämtningskostnader 
uppkommer eftersom renhållningstaxan för matavfall är billigare än för restavfall. Vid 
sortering av matavfall kommer dessutom volymen restavfall att minska.  
 
Tabell 3. Avgifter hämtningsavgift matavfall resp. restavfall vid schemalagd hämtningsintervall, som 
regel minst varannan vecka, året runt eller per säsong. 
 Kärl 

(liter) 
Hämningsavgift (kr/kärl o hämtningstillfälle exkl. moms) 
Matavfall Restavfall/Blandat avfall 

Lysekil, 2016  140 30 55 
190 40 75 

Munkedal, 
2019 

140 35 60 
190 45 80 

 
 
5. Övrigt relevant för utredningen 

- I kommunen planeras matsvinnet att vägas mer kontinuerligt via app för att 
minska på volymer svinn. Detta med start under 2022. Matsvinnet kommer 
i samband med detta att delas in i och vägas i tre fraktioner: 1) köks-, 2) 
serverings- och 3) tallrikssvinn. 

- Vid kärl som står utomhus bör Miljöenheten involveras för att säkerställa 
luktolägenhet eller risk för skadedjur. 

- Regeringen har beslutat att kommunernas insamlingssystem för matavfall 
ska vara på plats senast 31 december 2023, Beslut om insamling av 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/beslut-om-insamling-av-matavfall-samt-overgangsbestammelser-for-forpackningsavfall/
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matavfall samt övergångsbestämmelser för förpackningsavfall - 
Regeringen.se. 

- Rambo inför nytt insamlingssystem under 2023 och kan med detta tidigast 
påbörja insamling av matavfall i Sotenäs under hösten 2023.  

- Krav på insamlingssystem för matavfall för ekologisk produktion, se 
länkar nedan.  

o Jordbruksverket: Insamlingssystem för matavfall - 
Jordbruksverket.se 

o Avfallsverige om provning och kontroll s.25: 
SPCR_120_version_2021-2022.pdf (avfallsverige.se) 

 
 
Slutsats 
Genom utredningen konstateras att insamling av matavfall från kommunens egna 
verksamheter tidigast kan ske till hösten 2023. Kommunen kan därför förbereda sin 
interna logistik och vara redo för att implementera systemet i verksamheterna tills dess. 
Inför 2023 kan kommunen bereda budget, mål och indikatorer i för insamling av 
matavfall från kommunens alla verksamheter I enlighet med lagkrav om att kommunernas 
system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023. I samband 
med införandet kan utredningen tas upp igen för att stämma av att informationen 
fortfarande är aktuell och eventuellt uppdateras, antal kärl, storlek på kärl och 
hämtningsintervall får anpassas utifrån verksamhetens behov.  
 
Initialt bedöms kostnaderna att öka på grund av investeringar i nya kärl anpassade efter 
insamlingssystemet. Därefter bedöms besparingar kunna göras utifrån att 
hämtningsavgifterna för matavfall är lägre.  
 
 
  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/beslut-om-insamling-av-matavfall-samt-overgangsbestammelser-for-forpackningsavfall/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/beslut-om-insamling-av-matavfall-samt-overgangsbestammelser-for-forpackningsavfall/
https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtnaring/insamlingssystem-for-matavfall
https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtnaring/insamlingssystem-for-matavfall
https://www.avfallsverige.se/fileadmin/user_upload/4_kunskapsbank/SPCR_120_version_2021-2022.pdf
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Bilagor 

 
Bilaga 1 
Renhållningstaxa Lysekils kommun, bild 1, samt Munkedals kommun, bild 2.  
 

 
Bild 1. Lysekils kommun renhållningstaxa 2016, sidan 8 hämtat från Renhållningstaxa för Lysekils 
kommun (rambo.se). 
 

https://www.rambo.se/wp-content/uploads/2016/11/lysekil-renhllningstaxa-2016-hemsortering.pdf
https://www.rambo.se/wp-content/uploads/2016/11/lysekil-renhllningstaxa-2016-hemsortering.pdf
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Bild 2. Munkedals kommun renhållningstaxa 2019, sidan 8 hämtat från Renhållningstaxa för Munkedals 
kommun (rambo.se)  

https://www.rambo.se/wp-content/uploads/2019/02/renhllningstaxa-munkedal-2019-faststlld-2018-06-27.pdf
https://www.rambo.se/wp-content/uploads/2019/02/renhllningstaxa-munkedal-2019-faststlld-2018-06-27.pdf
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Bilaga 2 
Taxelista från Rambo, bild 1.  
 

 
Bild 1. Taxelista kärlpriser från Rambo. 
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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 
 
  



 
 

 
Omsorgsnämnden| Sammanträdesprotokoll | 2022-01-27 §§ 1-14 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\     
2022-01-27.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 11(17) 

 

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 
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 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. 



 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 19(40)
 

 
 

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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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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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. 
 
  



 
 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter | Kommunfullmäktige | 2021-09-22 § 98 | Dnr KA 2020/687 | Sid 6/8 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

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 
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KSAU § 42   Dnr 2022/000212 

Fråga om cykelleder  

Sammanfattning 

Roland Mattsson (M) ställer fråga om lägesrapport om arbetet med cykelleder. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommundirektören att lämna en lägesrapport 
om arbetet med cykelleder. 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
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LISTA DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-03-01 

 

  

 

Delegationsbeslut 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-02-28 94960 

 
Delegationsbeslut-remissvar gällande ansökan 
om bygglov, marklov samt nybyggnad mur, 
komplementbyggnad och trädäck, Malmön 1:731 

2022/000208 

2022-02-24 94887 
 

Delegationsbeslut - Förfrågan om markköp för 
sjönära byggnad Tången 42:1 

2018/001076 

2022-02-24 94793 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende sjöbod 09-026-1 på del av Malmön 
1:219 

2022/000154 

2022-02-24 94723 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om markköp 
Smögen för industri  

2020/000290 

2022-02-24 94720 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om köp på 
Kalvhällan Smögenön 6:1 

2019/000833 

2022-02-21 94864 
 

Delegationsbeslut - Remiss nybyggnad Amhult 
1:8 

2022/000175 

2022-02-21 94861 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Tant Anton i 
Kungshamn. A047.627/2022 

2022/000108 

2022-02-21 94859 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Skärets krog och 
café 

2022/000113 

2022-02-21 94857 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för byggetablering 
Fiskhamnsgatan 31 i anslutning till Smögens  
fiskauktion. A096.422/2022  

2022/000202 

2022-02-18 94835 
 

Ansökan om överlåtelse av bryggarrende 081-
007-1 samt båtplatser Bua 1:26. 

2022/000119 

2022-02-18 94661 
 

Delegationsbeslut- lägenhetsarrende för 
hamnverksamhet samt visningsyta för pooler, 
071-128-1-1 

2017/001491 

2022-02-17 94843 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud i 
upphandling ramavtal bevakningstjänster, 
ordningsvakter mfl 

2021/000066 

2022-02-17 94812 
 

Delegationsbeslut - Remiss - ansökan om 
markupplåtelse för sammankomst 
opinionsyttring vid Havsvallen, Smögen. 
A412.221/2020 

2020/000747 

2022-02-17 94795 
 

Delegationsbeslut - Remiss Ansökan om 
rivningslov och bygglov för hygienanläggning del 
av Malmön 1:8 

2022/000165 

2022-02-17 86929 
 

Delegationsbeslut förnya borgensförbindelse där 
Kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska 
ha säkerhet för sitt borgensåtagande 
Sotenäsbostäder AB 

2020/000973 



 
  Sida 

2(3) 
 

 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-02-17 84946 

 
Delegationsbeslut Hyreskontrakt för garage, 
Gravarne 3:1  2112-109-05 Fd Fiskhallen, 
Guleskär, Kungshamn 

2020/000946 

2022-02-17 83740 
 

Delegationsbeslut - arrendeavtal för sjönära 
byggnad, Gravarne 3:1 

2014/000374 

2022-02-17 81749 
 

Delegationsbeslut   Hyreskontrakt för 
kontorsrum, Gravarne 3:1  2112-248-06 Fd 
Fiskhallen, Guleskär, Kungshamn 

2020/000379 

2022-02-15 94854 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud avrop i 
DIS tekniska konsulter avseende VA o 
markprojektering del av Bratteby Industriområde 

2022/000100 

2022-02-15 94776 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till Ekelöfs grossist.  A042.775/2022 

2022/000104 

2022-02-15 94774 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till verksamheten Hållö Bar 

2022/000116 

2022-02-15 94772 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uppställning av 
kajakställning Hästedalsvägen vid hopptornet i 
Hunnebostrand. A047.652/2022 

2022/000129 

2022-02-15 94769 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uteservering i 
anslutning till The Barn på Smögen. 
A067.457/2022 

2022/000152 

2022-02-15 94756 
 

Delegationsbeslut avtal 021-007 Ansökan om 
arrende för befintlig brygga, del av Uleberg 
2:212. 

2020/001245 

2022-02-15 94746 
 

Delegationsbeslut-remissvar gällande ansökan 
om förhandsbesked för uppförande av fyra 
enbostadshus 

2022/000174 

2022-02-15 94744 
 

Delegationsbeslut arrende 061-052 Smögenön 
6:1 

2022/000043 

2022-02-15 94520 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0311-325-1 på del av Hunnebo 1:647 
sjöbod och brygga samt vattenarrende 

2022/000144 

2022-02-15 94519 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 06-192-1 sjöbod Smögenön 1:414 

2022/000092 

2022-02-15 94518 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0711-321-1 på Tången 57:1 sjöbod och 
brygga 

2022/000034 

2022-02-14 94719 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
tidsbegränsat bygglov Vägga 2:96 intill Vägga 
2:262 BN-2022-23 

2022/000145 

2022-02-11 94716 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
konsulttjänst beläggningsarbeten 

2022/000040 

2022-02-11 94696 
 

Delegationsbeslut - Undertecknade av Köpebrev 
Ansökan om markköp på del av Finntorp 2:238 
industri, Handel/förrådslokal för el, måleri och 
fastighet.  

2020/000682 

2022-02-11 94693 
 

Ansökan om överlåtelse av arrende 081-011-1 
brygga samt båtplats vid egen brygga Hovenäs 
1:6 

2022/000093 



 
  Sida 

3(3) 
 

 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-02-10 94684 

 
Delegationsbeslut- Markupplåtelseavtal för 
fiberoptisk kommunikationsledning i mark 
gällande Finntorp 1:140, 2:238, 2:273. Heljeröd 
1:4, 1:29, 1:30, 2:1. Klev 1:12, 1:13. Råghult 
1:13. Sparöd 1:9  

2022/000169 

2022-02-10 94668 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uppställning av 
kajakställning för uthyrning. A007.035/2022 

2022/000049 

2022-02-10 94667 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
uppställning av byggnadsställning vid 
Bäckeviksgatan 25 i Kungshamn. 
A741.002/2021 

2022/000033 

2022-02-10 94666 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för uppställning av 
container och upplag av material för renovering 
av Smögenbryggan 

2022/000138 

2022-02-10 94665 
 

Delegationsbeslut - Remiss - Ansökan om 
offentlig tillställning för Sjöräddningssällskapets 
dag  2022 Smögen dnr A621.914/2021 

2021/001025 

2022-02-10 94648 
 

Delegationsbeslut-överlåtelse av arrende 0611-
604-1, sjöbod/brygga, del av Smögenön 6:1 

2021/001080 

2022-02-10 94647 
 

Delegationsbeslut-överlåtelse av arrende 0611-
096-1- sjöbod/brygga, del av Smögenön 1:414 

2022/000039 

2022-02-09 93671 
 

Delegationsbeslut - Gällande ansökan för 
landningsplats för ambulanshelikopter vid 
Stallen, Bohus-Malmön 

2021/000911 

2022-02-07 -99 
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2022-01 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2022/000013 

2022-02-03 94506 
 

Delegationsbeslut-yttrande gällande ansökan om 
bygglov, Hunnebo 1:69 

2022/000133 

2022-02-02 94498 
 

Delegationsbeslut Remiss - Ansökan om 
bygglov Uleberg 1:112 gamla numret Uleberg 
1:104 

2022/000086 

2022-01-28 94454 
 

Delegationsbeslut avbryta upphandling 
transportfordon med kåpa till Räddningstjänsten 

2021/000593 

2022-01-26 94522 
 

Delegationsbeslut - Utse beslutattestanter 
Kommunstyrelseförvaltning 

2022/000094 

2022-01-26 94521 
 

Delegationsbeslut - Utse beslutattestanter KS, 
KF och Finans 

2022/000094 

2022-01-26 94390 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om arrende av 
kommunalmark Smögenön 1:389, Hållö Bar 

2021/001077 

 



 

 

 
 
 
 
 
Diarium: KA 

LISTA 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Sida 
1(1) 

Datum 
2022-03-01 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-02-26 94931 

 
Protokoll styrelsemöte 2022-02-10 
Sotenäsbostäder AB samt bildspel 

Sotenäsbostäder AB 

2022-02-22 94884 
 

Protokoll nr 1. Styrelsemöte Sotenäs 
Vatten AB 2022-02-17 

Sotenäs Vatten AB 

2022-02-18 94830 
 

Protokoll nr 1. Styrelsemöte Västvatten 
AB 2022-02-17 

Västvatten AB 

2022-01-27 94424 
 

Uppsägning av avtal mellan Munkedals 
kommun och Sotenäs kommun gällande 
samverkan om funktionen 
säkerhetsstrateg. 

Munkedals kommun 
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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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BN § 10  Dnr BN 2021/732 

Ansökan om planbesked för fastigheten Gravarne 42:1, Kungshamn  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för att säkerställa befintlig bebyggelse 
och möjliggöra en utveckling av fastigheten. I nuläget är det inte möjligt att utveckla fastigheten på 
grund av dess planstridiga utgångsläge. Ansökan avser även att upphäva gällande tomtindelnings-
plan.  
 
Det aktuella området ligger i centrala Kungshamn i korsningen Tångenvägen/Stenhuggaregatan.  
  
Gravarne 42:1 består idag av ett flerbostadshus med 14 lägenheter, verksamhet i bottenvåning 
(Pizzeria Italia) samt tillhörande parkeringsytor och en mindre komplementbyggnad. I anslutning 
till området ligger en blandad, småskalig bebyggelse med bostäder samt inslag av handel och 
verksamheter.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan behövs för att säkerställa befintlig 
bebyggelse och ge möjlighet till viss utveckling. 
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: Hantering av dagvatten och skyfall samt 
geoteknik.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-01-20 § 9 
Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2021-12-22 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:  
• att ge ett positivt planbesked  
• att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta beslutsdatum 
• att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta beslutsdatum  
• att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

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

 
Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 280 kr. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 

E-post: ellen.jansson@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för fastigheten Gravarne 42:1, 
Kungshamn  

Sammanfattning  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan för att säkerställa befintlig 
bebyggelse och möjliggöra en utveckling av fastigheten. I nuläget är det inte möjligt att 
utveckla fastigheten på grund av dess planstridiga utgångsläge. Ansökan avser även att 
upphäva gällande tomtindelningsplan.  
 
Det aktuella området ligger i centrala Kungshamn i korsningen 
Tångenvägen/Stenhuggaregatan.  
  

Aktuellt område          Förslag enligt ansökan 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2021-10-15. Sökanden är Pelldén fastighetsförvaltning 
AB och ansökan avser fastigheten, Gravarne 42:1 vilken ägs av sökande.   
 
Gravarne 42:1 består idag av ett flerbostadshus med 14 lägenheter, verksamhet i 
bottenvåning (Pizzeria Italia) samt tillhörande parkeringsytor och en mindre 
komplementbyggnad. I anslutning till området ligger en blandad, småskalig bebyggelse 
med bostäder samt inslag av handel och verksamheter.  
 
Detaljplaner 
Fastigheten Gravarne 42:1 ligger inom stadsplan 14-GRA-8 från 1935. Enligt planens 
bestämmelser får fastigheten användas för bostadsändamål, dock kan inredning av lokal 
för handel, hantverk, samlingslokal och garage medges. Endast en huvudbyggnad och 
erforderliga gårdsbyggnader får uppföras. Högst ¼ av tomts yta får bebyggas. 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 

E-post: ellen.jansson@sotenas.se 
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Huvudbyggnadens byggnadshöjd får ej överskrida 5,2 meter och inte innehålla mer än 
en våning samt vindsvåning. Delar av fastigheten är belagd med punktprickad mark och 
får inte bebyggas. 
Fastigheten Gravarne 42:1 har idag ett planstridigt utgångsläge då huvudbyggnaden har 
en våning mer än tillåtet samt överskrider den tillåtna byggandsarean med ca 15 m2. 
 
Fastigheten ligger även inom tomtindelningsplan 14-GRA-48 från 1944 vilket innebär 
att fastigheten ska stämma överens med tomtindelningen.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadsplan 14-GRA-8  Tomtindelningsplan 14-GRA-48 
 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, ligger aktuellt område inom område för 
bebyggelseutveckling inom tätort. I förslaget till ny översiktsplan 2022 ligger aktuellt 
område inom tätortszon för Kungshamn.  
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ 
respektive obruten kust MB 4 kap 3§.  
 
VA 
Fastigheten är ansluten till kommunalt nät för vatten, avlopp och dagvatten.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi 
Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Inga kostnader för kommunen. 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 

E-post: ellen.jansson@sotenas.se 
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Regelverk 

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och bedrivas med ett standardförfarande.  

Slutsats 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan behövs för att säkerställa 
befintlig bebyggelse och ge möjlighet till viss utveckling. 
 
I ett planarbete bör bl.a. följande särskilt utredas: Hantering av dagvatten och skyfall 
samt geoteknik. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  ge ett positivt planbesked  
att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts
 datum 
att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts
 datum  
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 14 280 kr. 
 
 

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Sökande 
 
 
 
 
 
Ellen Jansson  Håkan von Dolwitz 
Planarkitekt   Plan- och byggenheten 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2022-02-24 KA 2021/001086 
 
Kommunstyrelsen 
Elinor Östlin 
Alkoholhandläggare 

 

Ansökan angående ändring av befintligt serveringstillstånd, 
Kanten Café och Bar 

Sammanfattning 
Ansökan avser ändring av befintligt stadigvarande serveringstillstånd i form av utökad 
serveringstid för uteserveringen vid Kanten Café och Bar i Hunnebostrand.  
Den sökta serveringstiden är från kl.11:00 till kl.02:00 på uteserveringen. Ansökan går 
därmed utöver normaltiden för serveringstillstånd enligt alkohollagen och även utöver 
maxtiden enligt kommuns riktlinjer för serveringstid på uteserveringar. 

Beskrivning av ärendet 
Från 1995 fram till 2018 var serveringstiden på uteserveringen satt till kl 02:00 vid 
Kanten Café och Bar. I och med bolagsändringen och nytt serveringstillstånd 2018 
sattes serveringstiden till kl 01.00 enligt kommunens riktlinjer.  
Sökanden har efter det upplevt problem att tömma uteserveringen kl:01:00 från gäster i 
och med att de måste avvisas från restaurangen på grund av mindre sittplatser och yta 
inomhus än utomhus. Sedan sommaren 2019 har sökanden enligt beslut av KS fått lov 
att ha serveringstid till kl.02.00 vid 4 tillfällen under juni och juli. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Restriktiva serveringstider anses motverka hög alkoholkonsumtion som annars riskerar 
att öka samhällets kostnader för sociala insatser, sjukvård, våld och skadegörelse. 

Regelverk  

Att göra avsteg från rådande riktlinjer kan leda till att vikten av dem försvagas och en 
upplevelse av att vissa särbehandlas bland de som ska förhålla sig till och följa dem. 

Hållbar utveckling 

För näringsidkaren innebär ett positivt beslut en ökad intäkt för alkoholförsäljning och 
därmed ökar förutsättningarna för en god ekonomi i företaget. 
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För de barn till föräldrar som har ett osunt alkoholbruk kan ett positivt beslut innebära 
att de får uppleva en mer berusad förälder. Ohälsa drabbar inte bara den som har 
alkoholproblem utan även familj och närstående. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap 2 § & 19§ Alkohollagen delvis bevilja 
ansökan från Puffin AB om utökad serveringstid på uteserveringen till kl:02.00 vid 
Kanten Café och Bar under alla dagar under perioden från fredag i midsommarhelgen 
till och med vecka 32.  
 
Att avslå den del av ansökan som avser utökad serveringstid alla dagar i veckan året 
runt på uteserveringen.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap 2 § & 19§ Alkohollagen delvis bevilja 
ansökan från Puffin AB om utökad serveringstid på uteserveringen till kl:02.00 vid 
Kanten Café och Bar under midsommarafton, midsommardagen samt fredag till måndag 
under vecka 28 till vecka 31. 
 
Att avslå den del av ansökan som avser utökad serveringstid alla dagar i veckan året 
runt på uteserveringen.  
 
3. Kommunstyrelsen beslutar att enligt 8 kap 2 § & 19§ Alkohollagen avslå ansökan 
från Puffin AB om utökad serveringstid på uteserveringen till kl:02.00 vid Kanten Café 
och Bar med motiveringen att utökad serveringstid kan befaras medföra ökade 
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Samt att utökad serveringstid leder till 
ökad konsumtion och tillgänglighet av alkohol som utgör en risk för människors hälsa.  
 
Ett positivt beslut bör även förenas med en prövotid på 1år.  

Beslutsunderlag 
Utredning med förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 
Räddningschef 
 
 
 

  
Elinor Östlin Peter Bergman 
Alkoholhandläggare Räddningschef 
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