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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn, onsdagen den 14 oktober 2020, kl 08.30-16.00. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00. 
 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) Ordförande   
Olof Börjesson (C)  
Roland Mattsson (M) §§ 187-216 
Mikael Sternemar (L) §§ 217-219  
  

 
Birgitta Albertsson (S) 
Lars-Erik Knutsson (S)  
 

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) deltar på distans §§ 187-216 
Mikael Sternemar (L) §§ 187-215 
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Fredrik Torstensson, drift o projektchef §§ 188-190 
Johan Fransson, MEX-ingenjör §§ 191-193 
Amanda Jansson, planarkitekt §§ 194-198  
Pia Bergenholtz, miljöstrateg § 199-200 
Linda Sahlström, folkhälsostrateg § 201 
Tomas Larsson, projektledare § 204 
Ulrica Constin, nämndsekreterare § 205 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 206-216 
Tomas Reuterberg, vd Sotenäsbostäder AB § 206 
 
 
 

 
Eveline Savik, förvaltningschef § 208 
Marina Bragd, upphandlare § 210-211 
Klas Norlin, Söderberg och Partner § 215 
Filip Holmström, Söderberg och Partner § 215 
Per Svensson, näringsl. o utveckl.chef § 220 
Jenny Borg, kommunikatör  
Maria Vikingsson, kommundirektör  
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Protokollet justeras på kommunkansliet den 19 oktober kl 13.00. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-10-14 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-10-19 – 2020-11-10. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund    
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KSAU § 187    

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärende läggs till; 
 

• Stenens Hus  
• Strandskyddsutredningen  

 
samt att följande ärende utgår; 
 

• Fördelning av övergripande kompetensmedel  
• Kommunstyrelsens delegationsordning 
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KSAU § 188 Dnr 2018/000832  

Försäljning av fastigheten Parkskolan, Gravarne 3:376, Kungshamn 

Sammanfattning 

Ändring av detaljplan gällande fastigheten Gravarne 3:136 även kallad Parkskolan. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har i uppdrag att sälja fastigheten på öppna marknaden enligt beslut i KSAU 2019-
11-27 §184. Fastigheten har idag planbeteckning A-Allmänt ändamål vilket begränsar 
användningen högst påtagligt, en ändring till planbeteckning B-Bostad både förenklar försäljningen 
samt kommer att medföra ett påtagligt högre försäljningspris. Planen förväntas kunna antas inom 2 
år från fattat beslut. 

Konsekvensbeskrivning 

Om detaljplanen inte ändras blir dels försäljningen av fastigheten mer komplicerad då kontraktet 
bör innehålla en återköpsklausul i händelse av utebliven planändring samt påverkar detta 
köpeskillingen högst påtagligt då en köpare inte kan ta fastigheten i bruk innan planändringen gått 
igenom. 

Ekonomi  
En ändring av detaljplanen för fastigheten beräknas kosta 250 tkr. Kostnaden bedöms täckas av ett 
högre försäljningspris pga. planändringen. 

Beslutsunderlag 

Drift och projektchefens tjänsteutlåtande 2020-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Plan- och Byggenheten i uppdrag att ändra detaljplanen för 
Gravarne 3:136 i syfte att pröva ändamålet bostad.   
 
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 250 tkr för upprättandet av detaljplanen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 189 Dnr 2020/000885 

Återrapport fastighetsförsäljning 

Sammanfattning 

Information lämnas om planerade fastighetsförsäljningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 190 Dnr 2017/000037 

Återrapport om utredning av ett renare Sotenäs 

Sammanfattning 

Information lämnas om utredningen av ett renare Sotenäs, arbete pågår och kommer bli klart under 
hösten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 191 Dnr 2020/000682 

Ansökan om markköp på del av (Finntorp) 2:238 industri, 
Handel/förrådslokal för el, måleri och fastighet 

Sammanfattning 

Ett företag vill köpa mark främst för butik, lager och kontor men även planlägga för fler 
bostadstomter på del av fastigheten Finntorp 2:238 i Bovallstrand. Marken är idag jordbruksmark 
som är utarrenderad.  
 
Sökanden har även lämnat in ansökan om förhandsbesked om bygglov för del av markområdet. En 
försäljning föreslås villkoras av att förhandsbesked om bygglov erhålls för den tänkta verksamheten 
samt även att positivt planbesked erhålls.   

Beskrivning av ärendet 

Elektrotjänst Ifver AB eller fastighetsbolag inom koncernen ansökt om att köpa del av Finntorp 
2:238 i närheten av kyrkogården i Bovallstrand. Marken är idag jordbruksmark som är utarrenderad. 
Sökande har även lämnat in ansökan om förhandsbesked om bygglov för del av markområdet. Det 
finns även en ansökan om planbesked för annan del av området.  
 
Försäljning av markområdet kan ses som en bytesaffär med Sotenäs kommuns köp av Hovenäs 
1:337. Villkor för försäljningen är att köparen erhåller positivt förhandsbesked om bygglov som 
vinner laga kraft eller positivt planbesked även för övrig mark. Båda villkoren uppfyllda inom 12 
månader från Köpeavtal undertecknats.  
 
Ersättning för markområdet är råmarksvärde på 150 kr/m2 baserad på vad kommunen sålt 
råmarkstomter för tidigare. Denna mark är då oplanerad till skillnad av de försäljningarna. Arealen 
för området är ca 17 700 kvadrat det ger ett pris på ca 2, 66 miljoner. Det är något högre än vad 
kommunen betalar för Hovenäs 1:337.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2020-08-28 
Ansökan om fastighetsköp 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 191 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att försälja del av Finntorp 2:238 till Ifwer Fastighet KB 
för råmarksvärde 150 kronor per kvadratmeter och uppdrar till Kommundirektören att slutföra 
försäljningen med köpeavtal där följande krav ska finnas med. 
 
Villkor för försäljningen är att köparen erhåller positivt förhandsbesked om bygglov som vinner 
laga kraft samt positivt planbesked även för övrig mark. Båda villkoren uppfyllda inom 12 månader 
från köpeavtal undertecknats.  
 
Bebyggelsekrav om att byggnation påbörjad inom 12 månader från köpeavtal undertecknats  

 

Skickas till 

Sökande 
MEX-ingenjör 
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KSAU § 192 Dnr 2020/000349 

Markförvärv på Hovenäs 1:337 

Sammanfattning 

Det föreslås att Sotenäs kommun gör ett strategiskt markförvärv för att säkerställa att det finns 
tillräckligt med industrimark i kommunens kommande projekt. 
 
Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplan för del av Hovenäs 1:5 m fl, Hogenäs Hamn med 
industriändamål. Förvärv av fastigheten innebär att kommunen äger all mark inom detaljplanen och 
kan lättare genomföra en affär i senare skede. 
 
Det föreslås att kommunen förvärvar Hovenäs 1:337 för 2 630 000 kronor.   

Beskrivning av ärendet 

Den aktuella fastigheten ligger inom Detaljplan för del av Hovenäs 1:5 m fl, Hogenäs Hamn med 
industriändamål. Förvärv av fastigheten innebär att kommunen äger all mark inom detaljplanen och 
kan lättare genomföra en affär i senare skede. Fastigheten är bebyggd med mindre verkstad och 
tillhörande kontor. 
 
Sotenäs kommun försökte köpa den när den var ute till försäljning via mäklare. Fastigheten såldes 
till Ifwer Fastighet Kommanditbolag.  
Efter denna försäljning har kommunen tagit kontakt med Ifwer Fastighet kommanditbolag och för 
nya förhandlingar om att få förvärva fastigheten Hovenäs 1:337. 
 
Förhandlingarna lett fram till att Sotenäs kommun får köpa Hovenäs 1:337 till samma pris som 
bolaget betalade med tillägg för andra utlägg i samband med bolagets köp.  
Sotenäs kommun har att betala 2 630 000 kronor. Bolaget har önskan att få köpa mark i närheten av 
Bovallstrand och lämnat in ansökan om ett område som de önskar få köpa. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Markförvärvet innebär en utgift i form av köpeskillingen för kommunen samt lagfartskostnad. 
Markförvärvet medför inga övriga utgifter för kommunen förutom för den tid handläggaren lägger 
på ärendet. Utgiften tas igen vid kommande försäljning 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2020-08-28 
Köpeavtal 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget. 
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Forts. KSAU § 192 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun förvärvar Hovenäs 1:337 för 
2 630 000 kronor. 
 

Skickas till 

Sökanden 
MEX-ingenjör 
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KSAU § 193 Dnr 2019/001216 

Motion - Marknadsanpassade priser på kommunala tillgångar 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (C), Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C) föreslår i en motion 2019-10-01 
att man ska omarbeta policyn för försäljningar av kommunala tillgångar generellt och 
markförsäljningar speciellt. Kommunen ska främst se till marknadsutvecklingen och utifrån den 
sätta prissättningen på ett mer utvecklat, kvalitetssäkrat och marknadsinriktat synsätt.    
 
Det föreslås att en modell eller processbeskrivning för prissättning vid försäljning av kommunala 
tillgångar ska tas fram, innehållande minst; identifiering av kompetenser, oberoende värderingar, 
hur säkerställs att full transparens finns, när försäljningen av tillgången skall konkurrensutsättas, 
differentiering av priser vid olika lokaliseringar, tydliga kopplingar till regelverken Kommunallagen 
och EU-rätten, beslutsprocesser. 

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna vill se en omarbetad policy rörande försäljningar av kommunala tillgångar generellt 
och markförsäljningar speciellt. Motionärerna önskar ett mer utvecklat, kvalitetssäkrat och 
marknadsinriktat synsätt där kommunen först och främst ser till marknadsutvecklingen och utifrån 
den diskuterar prissättning för att på så sätt säkerställa skattebetalarnas marknadsmässiga 
avkastning av gemensamt ägda tillgångar.  
Vid utredning framkommer att det inte finns någon antagen Policy, dock finns det Riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal som säger hur markförsäljningar ska ske. Förslaget i 
motionen kan arbetas in i riktlinjerna för markanvisningar i det fortsatta arbetet gällande denna 
motion.  

Beslutsunderlag 

KF 2019-10-03 § 101 
Motion – Marknadsanpassade priser på kommunala tillgångar 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2020-09-25 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår bifall till förslaget. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att motionen ska avslås.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) förslag mot Lars-Erik Knutssons (S) förslag 
och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Olof Börjessons (C) förslag. 
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Forts. KSAU § 193 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller intentionen i motionen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheter att marknadsanpassa och 
konkurrensutsätta kommunala tillgångar generellt och markförsäljningar speciellt. 
   

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-10-14 §§ 187-222 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 13(46)
 

 
 

KSAU § 194 Dnr 2020/000286 

Motion Hyresrätter på Rösholmen 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) föreslår i en motion 2020-03-09 att kommunen ska 
utreda möjligheten att exploatera delar av Rösholmen, Kungshamn för hyresrätter.  

Beskrivning av ärendet 

Enligt förvaltningen finns det förutsättningar för bostadsbyggande på Rösholmen främst med 
anledning av att marken inte omfattas av strandskydd. Området betecknas i nu gällande 
översiktsplan från 2010 som en del av generellt område för utveckling av samhället. Området är inte 
utpekat som ett så kallat utvecklingsområde i översiktsplanen 2010, vilket innebär att 
förutsättningarna för bostadsutbyggnad inte är utrett. 
 
Lämpligheten av bostäder på Rösholmen bör studeras vidare i ett översiktligt perspektiv för att 
kunna bedöma dess påverkan på Kungshamn. Bostadsutveckling bör studeras tillsammans med 
möjlighet till parkeringsplatser, tillgänglighet, trafikflöden, infrastruktur, naturvärden och mycket 
mer.   

Beslutsunderlag 

Motion – Marknadsanpassade priser på kommunala tillgångar 
KF 2020-03-12 § 29 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2020-09-24 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att motionen ska bifallas med den ändringen att inte ge uppdraget 
Sotenäsbostäder utan till Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att studera platsen i pågående ÖP-arbete.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 195 Dnr 2019/000811 

Motion planera för fler villatomter på Hasselön 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (C), Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C) föreslår i en motion 2019-06-13 
att kommunen ska planera för fler villatomter och lägenheter på Hasselösund i anslutning till 
förskolan (Hasselön 1:7). 

Beskrivning av ärendet 

Den obebyggda mark som direkt omger Hasselön 1:7 omfattas av strandskydd. För att exploatera 
marken krävs ett upphävande av strandskyddet. För att strandskyddet ska kunna upphävas måste två 
förutsättningar vara uppfyllda: 
* det ska finnas särskilda skäl, och 
* intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser ska väga tyngre än 
strandskyddsintresse. 
 
Förvaltningen bedömer att det inte finns tillräckliga skäl för att upphäva strandskyddet kring 
fastigheten Hasselön 1:7. I samband med ny översiktsplan kommer områden i tätorterna studeras 
vidare för bland annat bostadsutveckling.  

Beslutsunderlag 

Motion  
KF 2019-06-13 § 78 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2020-09-24 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget. 
Olof Börjesson (C) föreslår bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Olof Börjesson (C) 
förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 196 Dnr 2020/000961 

Ansökan om planbesked för Smögenön 6:9, Smögen 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan så att allmän plats, park eller plantering, 
ändras till kvartersmark för industri och införlivas i den privatägda fastigheten Smögenön 6:9. Det 
aktuella området ligger på Kalvhällan, Smögen, direkt norr om kommunens reningsverk på 
Omholmen.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en utökning av verksamhetsområdet är olämpligt 
särskilt med hänsyn till vägnätet via Smögen som inte är utformat för ökad trafik eller ytterligare 
godstransporter till och från det aktuella verksamhetsområdet.  
 
En utökning av industriverksamheter i aktuellt område bedöms också strida mot översiktsplanen 
som anger utvecklingsområde för utökning av reningsverket.  Kommunägd mark i närområdet bör 
därför inte ianspråktas för annat ändamål än eventuellt framtida behov för reningsverket.  

Beslutsunderlag 

Ansökan   
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2020-08-21 
Byggnadsnämndens protokoll 2020-09-17 § 104 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Mats Abrahamsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår att ett positivt 
planbesked ska ges och att därefter ges ett långsiktigt arrende ges. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Byggnadsnämndens förslag 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Lars-Erik Knutsson 
(S) förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar  
• att ett positivt planbesked ska ges och att därefter ges ett långsiktigt arrende ges. 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked  

 
Upplysning  
Kostnad för planbeskedet är 14 190 kr. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 197 Dnr 2020/000962 

Ansökan om planbesked för Ellene 1:345, Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked avser att ändra gällande detaljplan så att kommunägd mark, avsedd för 
allmän plats, kan införlivas i sökandens fastighet.  
Det aktuella området ligger i nordöstra delen av Hunnebostrand, i anslutning till Höjdlyckevägen. 

 Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett planarbete inte ska inledas i syfte att i efterhand 
rätta till olovligt byggande.  
På kommunens kartor och flygfoton framgår det att ett flertal fastighetsägare inom planområdet 
ianspråktagit den kommunägda marken utanför de egna fastigheterna. 
En ny detaljplan bör inte endast omfatta en fastighets behov av att utöka sin byggrätt utan ett 
helhetsgrepp bör i så fall tas för hela planområdet.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2020-09-17 § 105 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2020-08-24 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår som tilläggsförslag i beslutet att, om kommunen ska pröva ett 
plantillstånd ska hela området ingå. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar:  
• att avslå ansökan om planbesked 
• om kommunen ska pröva ett plantillstånd ska hela området ingå 
• att sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

 
Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 13 950 kr  

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 198  

Information om planläget 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående planer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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KSAU § 199 Dnr 2020/000822  

Remiss - HAVs förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i 
engångsplast-direktivet 
Dnr: M2020/01102/R 

Sammanfattning 

Miljödepartementet bjuder in Sotenäs kommun att inkomma med synpunkter gällande Havs- och 
Vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet.  
 
Remissen inkom till Sotenäs kommun 2020-07-03 och ska vara miljödepartementet tillhanda senast 
3 november 2020.  
 
Havs- och vattenmyndigheten har samverkat med fiskerinäringen och andra berörda myndigheter 
och aktörer för att lämna förslag på hur engångsplastdirektivet kan genomföras i Sverige gällande 
kraven på fiskeredskap som innehåller plast. Ett av huvudsyftena med regeringsuppdraget är att 
utveckla en ambitiös svensk lagstiftning.  

Beskrivning av ärendet 

Remissen handlar om Havs- och vattenmyndighetens (HaV) förslag på vad som krävs för att 
genomföra samtliga krav som rör fiskeredskap som innehåller plast i Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2019/904 daterad den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på 
miljön (engångsplastdirektivet).  
Ett av huvudsyftena med regeringsuppdraget är att utveckla en ambitiös svensk lagstiftning.  
Ett förslag är framtaget med Sotenäs kommuns synpunkter på förslaget. Remissen har besvarats i 
samarbete med symbiosutvecklare på Sotenäs marina återvinningscentral. 

Beslutsunderlag 

HAVs förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet 
https://www.regeringen.se/49eaf3/contentassets/b59f779c2c7443fbbbf6d5b4ad11c405/havs-
redovisning-av-regeringsuppdraget-om-kraven-pa-fiskeredskap-i-engangsplastdirektivet.pdf  
Remissvar från Sotenäs kommun 
Miljöstrategens tjänsteutlåtande 2020-10-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna yttrande på Havs- och vattenmyndighetens 
förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet, enligt bilaga. 
 

Skickas till 

Havs- och vattenmyndigheten, inklusive tjänsteutlåtande och bilaga 
Miljöstrateg 
  

https://www.regeringen.se/49eaf3/contentassets/b59f779c2c7443fbbbf6d5b4ad11c405/havs-redovisning-av-regeringsuppdraget-om-kraven-pa-fiskeredskap-i-engangsplastdirektivet.pdf
https://www.regeringen.se/49eaf3/contentassets/b59f779c2c7443fbbbf6d5b4ad11c405/havs-redovisning-av-regeringsuppdraget-om-kraven-pa-fiskeredskap-i-engangsplastdirektivet.pdf
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KSAU § 200 Dnr 2020/000674 

Kommunernas klimatlöften 
Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen bjuder in kommunerna att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras 
under 2021. De 20 klimatlöftena täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett 
urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. 
Klimatlöftena är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del av kommunens 
åtagande.   

Beskrivning av ärendet 

Inbjudan att anta klimatlöftena inkom till Sotenäs kommun 12 juni 2020.  
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Beslut om vilka 
klimatlöften kommunen vill anta skickas till regionen senast 1 december 2020. Kommunernas 
klimatlöften kommer att lanseras i Vara konserthus den 16 december 2020 där kommunstyrelsens 
ordförande överlämnar listan med sina antagna klimatlöften till landshövding och regionstyrelsens 
ordförande. 
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. I november 2021 
kommer Klimat 2030 att be kommunerna rapportera in hur det har gått. 
Mer information om vad de olika klimatlöftena innebär finns i bilaga ”Klimatlöftena med 
beskrivning. I bilaga ”Klimatlöften Sotenäs kommun” finns en samlad beskrivning av hur Sotenäs 
kommun kan arbeta med respektive klimatlöfte och hur det kopplar till kommunens befintliga mål. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan från Länsstyrelsen och Västra Götaland 2020-06-10 
Klimatlöften Sotenäs kommun 2021 
Miljöstrategens tjänsteutlåtande 2020-09-16 
Rådet för Hållbarhet och Hälsas protokoll 2020-09-30 § 30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom följande klimatlöften; 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 20. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 201 Dnr 2020/000858 

Revidering av Reglementet för Rådet för hållbarhet och hälsa, byte av 
namn till Hållbarhetsrådet 

Sammanfattning 

Revidering av reglementet för Rådet för hållbarhet och hälsa görs på uppmaning av Västra 
Götalandsregionen i enlighet med avtalet för att tydliggöra rådets funktion och ramar. De 
huvudsakliga ändringarna är att byta namn till Hållbarhetsrådet, att Sotenäsbostäder AB utser en 
ledamot och att förtydliga rådets funktion och områden. Förslaget bereds i Rådet för hållbarhet och 
hälsa.  

Beskrivning av ärendet 

Inom kommunen skall finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för hållbarhet för att få ett bättre 
resursutnyttjande och större genomslagskraft, i Sotenäs kallas det numera Rådet för hållbarhet och 
hälsa. Rådet ska följa det samverkansavtal som är tecknat mellan Sotenäs kommun och Västra 
Götalandsregionen, norra hälso-och sjukvårdsnämnden. Rådets uppdrag är att integrera hållbarhet i 
ingående aktörers verksamhet. Revidering av reglementet görs på uppmaning av Västra 
Götalandsregionen i enlighet med avtalet för att tydliggöra rådets funktion och ramar. Förslaget 
bereds i Rådet för hållbarhet och hälsa.  
 
I revideringen har det i huvudsakligen gjorts ändringar för: 
- Rådets namn, från Rådet för hållbarhet och hälsa till Hållbarhetsrådet, för att förtydliga ytterligare 
att hållbarhet innefattar både ekonomisk, miljö och social (folkhälsa) hållbarhet och namnet blir då 
kortare och tydligare.  
-Förtydligande kring åtaganden och ramar för hur rådet ska fungera och arbeta. 
- Sotenäsbostäder AB ska utse en ledamot till Hållbarhetsrådet.   
 
Syftet med revideringen är att reglementet kan ytterligare skapa struktur och riktning för rådet för 
att kunna bidra till kommunens hållbarhetsarbete.  
 
Förslaget bereds i Rådet för hållbarhet och hälsa inför beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för Hållbarhetsrådet 
Rådet för Hållbarhet och Hälsas protokoll 2020-09-30 § 30 
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2020-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglementet för Rådet för hållbarhet och hälsa, enligt 
förslag och; 
 

• byta namn på rådet till Hållbarhetsrådet 
• att Sotenäsbostäder AB utser en ledamot till Hållbarhetsrådet 
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Forts. KSAU § 201 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 202 Dnr 2019/001320 

Motion - restaurera Sandöslingan och närområdet 

Sammanfattning 

Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att det ska utredas vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att upprusta motionsslingan på Sandö (Smögen) och inrätta en fast 
grillplats med bänkar. 

Beskrivning av ärendet 

Sandöslingan är välbesökt motionsspår året om både för bofasta och besökande. Sandöslingan har 
en beläggning av grus och går även över bergspartier. 
Underlaget och avrinningen gör att det vid regn försvinner stora delar av materialet. För att åtgärda 
detta behöver spåret dräneras och på flera ställen kommer man behöva bygga stödmur och kantstöd 
för att få materialet att stanna kvar.  

Beslutsunderlag 

Motion - Restaurera Sandöslingar och närområdet 
Protokoll KF 2019-11-07 § 122 
Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2020-08-19 
UNAU Protokollsutdrag 2020-08-27 § 46 
Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-09-17 § 64 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om en utredning innehållande en kostnadskalkyl 
och åtgärdsförslag för en restaurering av Sandöslingan.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 203 Dnr 2019/001107 

Motion - Ökad tillgänglighet natur- och motionsslingan Kungshamn 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) och Jan-Olof Larsson (S) har inkommit med en motion om att asfaltera cirka 
100 meter av motionsspåret i Kungshamn från startplatsen fram till sjön (dammen) för att öka 
tillgängligheten för boende på Kvarnbergshemmet. 

Beskrivning av ärendet 

För några år sedan anlades en gångväg som var tillgänglighetsanpassad från Kvarnbergsområdet till 
starten på motionsslingan. Motionsslingan har idag grusbelagd yta som kan vara svår att ta sig fram 
på med rullstol och andra hjälpmedel. 
Sträckan som föreslagits används både för motionärer som nyttjar spåren, gående från och till 
Väjern samt är en flitigt använd promenadstig. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Det är svårt att beräkna kostanden för detta arbete då delar av sträckan behöver dräneras och 
förstärkas med kantstöd på vissa partier. 
En uppskattad kostnad är ca 75 000 kr. 
Det finns inga ekonomiska möjligheter för denna åtgärd inom kultur och fritids driftbudget 
utan detta får vid bifall tas upp i investeringsbudgeten för 2021. 

Barnperspektiv 
Ökad tillgängligt till spåren ger flera grupper möjlighet till aktiva fritidsaktiviteter. 

Medborgarperspektiv 
Ökad tillgängligt till spåren ger flera möjlighet till aktiva fritidsaktiviteter.    

Beslutsunderlag 

Motion om ökad tillgänglighet natur- och motionsslingan Kungshamn 
Protokollsutdrag KF 2019-10-03 § 101 
Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2020-08-19 
UNAU Protokollsutdrag 2020-08-27 § 47 
Utbildningsnämndens protokollsutdrag UNAU 2020-09-17 § 65 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
Finansiering, totalt 75 000 kronor, sker via investeringsbudget för 2021 för Kommunstyrelsen.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 204 Dnr 2020/000451 

Information om etableringen 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående etablering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  
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KSAU § 205 Dnr 2020/000819 

Utredning vattenskoterkörning 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommundirektören ett uppdrag att utreda möjliga åtgärder för 
att minska problemen med vattenskoterkörning (2020-08-26 § 172). Initiativet till ärendet kommer 
från Mikael Sternemar (L) som påtalade att vattenskoterkörningen upplevs som farlig och störande 
på många platser i kommunen.    
 
Utredningens fokus har varit på att samla fakta och presentera det faktiska läget vad gäller olyckor, 
ansvar och lagar. 

Regelverk  

Reglerna kring att framföra vattenskoter utfärdades 1993-09-23, Förordning (1993:1053) om 
användning av vattenskoter, och ändrades senast 2019 då § 3 c tillkom som säger att minimiålder 
för att få framföra en vattenskoter är 15 år.  

Ansvar för tillsyn och utfärda begränsningar  

Kustbevakningen kan ingripa mot fartöverträdelse och vårdslöshet i sjötrafik och  
Polisen ansvarar för att förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och utredning av 
sjöfartsolyckor.  
 
Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om fartbegränsningar i farleder och hamnområden 
genom olika förordningar. De kan även meddela att andra föreskrifter ska gälla utöver förordningar, 
till exempel utöver vad som regleras i vattenskoterförordningen. Sjöfartsverket tillsammans med 
Transportsstyrelsen beslutar om inrättande, utvidgning och avlysning av farleder. 

Statistik olyckor sjötrafik  

Olycksstatistiken presenteras av Sjösäkerhetsrådet i en årsrapport.   
Årsrapporten från 2019 är den senaste vilken reviderades i maj 2020. Detta innebär att det är den 
mest aktuella officiella statistik som går att få fram. Det som är mest intressant vad gäller 
vattenskoterkörning är att det enligt statistiken under 2019 inte inträffat någon olycka med dödlig 
utgång, där vattenskoter varit inblandad.  
 
Statistiken visar att de flesta som omkommer till sjöss är mellan 60-69 år och att det under 2019 inte 
var någon i åldern 0-19 år. I endast 3% av de inrapporterade olyckorna under 2019 var vattenskoter 
inblandad. 

Nuläge  

Vattenskoterfrågan har genom åren passerat flera olika instanser. Den 1 oktober 2020 redovisade, 
Transportstyrelsen ett regeringsuppdrag, att ge förslag på hur ett obligatoriskt förarbevis och 
utbildning för att köra vattenskoter ska utformas. Förslaget är att detta ska införas 1 januari 2022. 
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Forts. KSAU § 205 

Beslutsunderlag 

Utredning Vattenskoterkörning september 2020  
Sjöfartsverkets allmänna farleder och allmänna hamnar – utdrag Sotenäs 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2020-09-15 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att ”Medborgarförslaget om förbättring av sjösäkerhet vid badplatser 
och miljöhänsyn vid strandnära farled”, dnr 2020/811 anses besvarad i och med denna utredning. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens beslutar uppdra åt Kommundirektören; 
• att det görs ett helhetsgrepp kring skyltningen av de fartbegränsade områdena till havs. 
• att utreda hur och om en ansökan om förbud mot båttrafik i speciellt utsatta områden ska 

göras till Länsstyrelsen. 
• att utreda påverkan av att utöka de fartbegränsade områdena kring utsatta hamn- och 

kanalinlopp för att besluta om en ansökan bör göras till Länsstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen beslutar att ”medborgarförslag om förbättring av sjösäkerhet vid badplatser 
och miljöhänsyn vid strandnära farled”, dnr 2020/811 anses besvarad i och med denna 
utredning. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 206  Dnr 2020/000973  

Begäran om utökning av kommunal borgensram för Sotenäsbostäder 
AB 

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder AB har inkommit med förfrågan om utökad borgen med 100 mnkr, redan beviljad 
borgen uppgår till 543,8 mnkr. Till och med dagens datum har bolaget utnyttjat 507,8 mnkr och har 
således kvar 36,0 mnkr att utnyttja.  
 
Kommunfullmäktige har, i mål- och resursplan, beslutat om nyproduktion av 150 bostäder under 
den närmsta fem-årsperioden. För budget 2021 och 2022 är målet för Sotenäsbostäder AB att uppnå 
25 respektive 40 bostäder. För att möta nuvarande och framtida behov har bolaget upprättat 
investeringsplan för perioden 2021 – 2027. Planen delas upp i två genomförandeperioder: 2021 – 
2024 samt 2024 – 2027. Ansökan om utökad borgensram omfattar endast perioden 2021 – 2024. 
Perioden 2024 – 2027 är medtagna för att visa på behovet av nya bostäder med anledning av 
industriella nyetableringarna. 
 
Med utgångspunkt från ovan beslut söker nu Sotenäsbostäder AB om att Sotenäs kommun ställer 
borgen med ytterligare 100 mnkr.    

Beskrivning av ärendet 

Sotenäsbostäder har 1172 lägenheter i sitt bestånd. Några lediga lägenheter finns inte i dagsläget. 
Väntetiden för har ökat till 789 dagar 2020 jämfört med 635 dagar för 2019. Bolaget ser inga 
indikationer för minskat tryck framöver.  
 
För att möta nuvarande och framtida behov har bolaget upprättat investeringsplan för perioden 2021 
– 2027. Planen delas upp i två genomförandeperioder: 2021 – 2024 samt 2024 – 2027. Ansökan om 
utökad borgensram omfattar endast perioden 2021 – 2024. Planen för åren 2024 – 2027 är medtagen 
för att visa på behovet av nya bostäder med anledning av industriella nyetableringarna. 
 
Kommunfullmäktige har, i mål- och resursplan, beslutat om nyproduktion av 150 bostäder under 
den närmsta fem-årsperioden. Med bostad räknas bostad i flerfamiljhus och ett småhus (ej 
fritidshus). För budget 2021 och 2022 är målet att uppnå 25 respektive 40 bostäder.  
 
Investeringarna för perioden 2021 – 2024 påverkar i övrigt inte övriga bolag inom koncernen.  
 
Med utgångspunkt från ovan beslut söker nu Sotenäsbostäder AB om att Sotenäs kommun ställer 
borgen med ytterligare 100 mnkr.  

Analys 

Sotenäsbostäder AB har en låneskuld på 496,0 mnkr och står därmed för merparten av 
kommunkoncernens låneskuld samt även för kommunens borgensåtagande. Sotenäsbostäder AB 
bör fundera på att minska låneskulden samt även fundera på ökad finansieringsgrad ex genom 
byggnation av bostadsrätter. 
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Forts. KSAU § 206 

En ökad byggnation betingar mervärde i form av minskad bostadskö samt möjliggör för ökad 
inflyttning. Men med tanke på omfattningen på koncernlåneskulden och koncernens lånelimit så 
minskas möjligheter och utrymme för övriga bolag samt för kommunens egna investeringar (där 
självfinansiering ej är möjlig). Ett gemensamt arbete bör påbörjas för att hantera frågan både på kort 
och lång sikt.  
 
Vilken avkastning dessa investeringar förväntas kan bolaget inte i dagsläget beräkna.  
För att minska på koncernlåneskulden och öka utrymme för kommunen och övriga bolag bör 
bolaget påbörja amorteringsplan.  

Ekonomi  
Kommunens totala borgensåtagande uppgick per 2020-08-31 till 777,8 mnkr. Redan beviljad 
borgen uppgår till 876,6 mnkr. Av det återstår 36,0 mnkr för Sotenäsbostäder AB, 35,0 mnkr för 
Sotenäs Vatten AB samt 25,75 mnkr för Rambo AB. Utöver dessa borgensåtagande för de 
kommunala bolagen har Sotenäs kommun beviljat borgen till föreningar med motsvarande 11,8 
mnkr. 
 
Bolagens beslut om ramborgen uppgår till 876,6 mnkr fördelat på: Sotenäs Bostäder AB med 543,8 
mnkr, Sotenäs RehabCenter AB med 27,0 mnkr, Sotenäs Vatten AB med 280,0 mnkr samt Rambo 
AB med 25,75 mnkr. 
 
Kommunen ansökte under våren 2018 om utökat lånelimit hos Kommuninvest. Utökningen 
beviljades och kommunkoncernen har därmed möjlighet att låna upp till 170 tkr/invånare. Vid 
beräkning av lånelimit utgår Kommuninvest ifrån nettokoncernskuld, här ingår samtliga skulder, 
avsättningar och pensionsskulden. Kvar att utnyttja efter redan beviljade åtagande uppgår till ca 200 
mnkr. 
 
Om redan beviljad ramborgen räknas av samt hänsyn tas till övriga bolags redan beviljade 
borgensbeslut innebär det att låneutrymmet därefter i koncernen uppgår till ca 100 mnkr.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inlett diskussioner med Kommuninvest om ytterligare 
utökning av koncernens lånelimit.  
 
Kommunen har dock ingen egen låneskuld. 
 
Den höga skuldsättningen i koncernen innebär att koncernsamordning vad gäller investeringar de 
kommande åren är nödvändigt. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om borgen för Sotenäsbostäder AB daterad 2020-09-21 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-06 
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Forts. KSAU § 206 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Sotenäsbostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 643,8 mnkr, jämte löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar Kommunstyrelsen att fördjupa diskussionerna avseende långsiktiga 
investeringsplaner. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 207  Dnr 2020/000973  

Kapitalisering av Kommuninvest 

Sammanfattning 

På Kommuninvest stämma 2020, beslutades om framtida kapitalisering dvs att medlemmarna under 
en fyra års period (med start 2021) ökar insatt kapital. Sotenäs har idag en kapitalinsats på 8,1 mnkr. 
Fram till 2024 ökas insatsen till 3,6 mnkr enligt det nya beslutet och uppgår då till 1 300 kr per 
invånare. Sotenäs kommun har sedan tidigare ett förlagslån på 1,9 mnkr. I samband med 
kapitaliseringen återbetalas detta förlagslån från Kommuninvest Ekonomisk förening. 
Återbetalningen av förlagslånet föreslås återbetalas direkt till Kommuninvest för att på så sätt 
finansiera kapitaliseringen för åren 2021-2022, samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder som krävs vid inbetalningen för åren 2023-2024.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har sedan november 2001 ingått medlemskap i Kommuninvest ekonomiska 
förening. Föreningen är ett samarbete mellan kommuner och landsting kring finansiella tjänster. 
Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. 
Huvudkontoret finns i Örebro. Under året är Västra Götalandsregionen ny medlem. Sotenäs 
kommun har tillsammans med 292 andra medlemmar (278 kommuner och 14 regioner) ingått 
solidarisk borgen såsom för egen skuld. Samtliga medlemmar har ingått likalydande 
borgensförbindelser.   
 
Sotenäs har betalt in den högsta medlemsinsatsen vilket är 900 kr per invånare. Insatskapitalet 
uppgår till 8,1 mnkr. Återbetalning för insatta medel samt för andel lån uppgår för 2019 till 0,6 
mnkr. Då medlemsinsatsen uppgår till maximalt belopp innebär det att denna återbetalning kan 
resultatföras som intäkt.  
 
På Kommuninvest stämma 2020, beslutades om framtida kapitalisering dvs att medlemmarna under 
en fyra års period (med start 2021) ökar insatt kapital. Detta med utgångspunkt från kommunernas 
och regionernas ökade investeringsbehov. Det innebär för Sotenäs att för 2021 ökar insatskapitalet 
till 1 000 kr/invånare och därefter med ytterligare 100 kr per invånare och år. För att 2024 uppgå det 
insatta kapitalet till 1 300 kr per invånare. Sotenäs kommun har sedan tidigare ett förlagslån. I 
samband med kapitaliseringen återbetalas detta förlagslån från Kommuninvest Ekonomisk förening. 

Inbetalning av kapitalinsats 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades att ny nivå på insats uppgår till 1 300 kr per invånare för 
kommuner. Ny nivå ska vara uppnådd senast vid utgången av 2024. Ny nivå har kopplats till en 
årlig trappa, se tabell. 
 
År Kapitalinsats (kr/nvånare) Mnkr  
2020 900 1,9 (förlagslån) 
2021 1 000 0 
2022 1 100 0 
2023 1 200 0,801800 
2024 1 300 0,900600 
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Forts. KSAU § 207 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår 
till ovan angivna belopp. 
 
Möjlig kapitalinsats uppgår för kommuner till 1 800 kronor per invånare.  

Ekonomi  
Sotenäs har ett insatskapital på 8,1 mnkr vilket motsvarar 900 kr per invånare. För 2021 uppgår 
insatsnivån till 9,0 mnkr (1 000 kr per invånare), för 2022 till 9,9 mnkr (1 100 kr per invånare), för 
2023 till 10,8 mnkr (1 200 kr per invånare) och för 2024 till 11,7 mnkr (1300 kr per invånare). 
Därmed ökar insatskapitalet med ca 0,9 mnkr årligen fram till 2024.  
 
Sotenäs har sedan tidigare ett sk förlagslån. Detta uppgår till 1,9 mnkr. En återbetalning av 
förlagslånet från Kommuninvest sker september 2020.  
Det innebär att förslag till beslut är att utnyttja förlagslån, på 1,9 mnkr, för att komma upp i nivå 
som motsvarar 2022 års insatskapital dvs 1 100 kr per invånare. För kommande år sker en årlig 
inbetalning på 0,8 mnkr för 2023 och 0,8 mnkr. Insatskapitalet påverkar inte kommunens resultat 
däremot är det likviditetspåverkande. Ökning sker av finansiella anläggningstillgångar. 

Medborgarperspektiv 
Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, 
infrastruktur, skolor, sjukhus med mera. Genom Kommuninvest erhåller kommuner och regioner 
bättre lånevillkor än var och en för sig. Vilket påverkar Sotenäs kommunkoncern positivt i form av 
lägre räntor.  

Beslutsunderlag 

Kapitalisering av Kommuninvest 2020-09-03 
Beslutsformuleringar  
Insatskapital per medlem 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-09-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar  
 
Att Sotenäs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala 
insatsbelopp på totalt 3 602 400 kronor fram till 2024 samt att kommunstyrelsen bemyndigas att 
vidta de åtgärder som krävs vid inbetalningen. 
 
Att Sotenäs kommun senast 20 november 2020 betalar in insatskapital avseende år 2021 och år 
2022 på 1 900 000 kr (vilket motsvarar förlagslånet)   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 208  Dnr 2020/000004 

Budgetuppföljning, delårsrapport augusti 2020 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen visar efter åtta månader på ett positivt utfall jämfört med budget på +7,6 mnkr. 
Prognosen på helår pekar mot ett överskott om 1,9 mnkr. Skillnad mellan utfall och årsprognos kan 
i första hand ledas till lägre energikostnader för perioden samt att hamnintäkter är jämt 
periodiserade över året. Ofördelade medel uppgår till 2,1 mnkr. Något ytterligare beslut på att ta 
dessa medel i anspråk under året finns inte i dagsläget. 
 
Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen, inklusive försäljningar och resultatöverföring från 
föregående år, uppgår till 38,5 mnkr. Prognosen på helår beräknas uppgå till 19,5 mnkr.  
 
Måluppfyllelsen pekar på en uppåt gående trend. Ohälsotalet ökar marginellt under året och uppgår 
till 6,2 procent jämfört med 6,1 procent samma period föregående år. Däremot ökade sjukfrånvaron 
under våren för att markant minska efter maj och framåt.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-01 
Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad delårsrapport per augusti 2020.  
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 209  Dnr 2020/000004 

Sotenäs kommun, delårsrapport augusti 2020 

Sammanfattning 

Tertialuppföljningen efter augusti 2020 visar på ett positivt utfall om +35,3 mnkr jämfört med 
budget på +0,7 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott om +15,5 mnkr jämfört med budget 
på 1,0 mnkr och därmed en mycket positiv budgetavvikelse. I resultatet medräknats intäkter för 
exploateringsverksamhet och fastighetsförsäljning med 6,7 mnkr. 
 
För perioden visar den egentliga nämnds verksamheten en positiv avvikelse från budget med ca +6 
mnkr. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året framförallt för 
omsorgsnämnden och kommunstyrelsens tekniska verksamheter. I prognoserna har nu räknats in att 
staten ersätter för ca 80 procent merkostnader hänförliga covid-19. Sammantaget innebär det en 
förstärkning för nämnderna med 4,3 mnkr.  
 
De tidigare prognoserna under året innebär en försämring av skatteintäkterna detta främst avseende 
slutavräkning. Men en upprevidering har inneburit att den negativa avvikelsen jämfört med budget 
för skatteintäkter minskar. För generella bidrag sker en förstärkning jämfört med tidigare prognoser. 
Sammantaget minskar skatteintäkter med -2,7 mnkr jämfört med budget och generella bidrag 
inklusive fastighetsavgift ökar med 17,1 mnkr.  
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsen konstaterar att 
samtliga nämnder visar på positiva prognoser. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna vidare att 
fortsätta arbetet med att genomföra upprättade åtgärdsplaner. 
 
Kommunkoncernens resultat efter åtta månader visar på ett överskott om +46,3 mnkr. Prognoserna 
på helår visar däremot på ett positivt resultat om +23,6 mnkr. Där kommunen står för 15,5 mnkr 
och Sotenäsbostäder för +8,1 mnkr.    

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-01 
Sotenäs kommuns delårsrapport januari-augusti 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport augusti 2020 samt prognos 2020. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta arbetet med att genomföra upprättade 
åtgärdsplaner. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 210  Dnr 2020/000398 

Revidering av Riktlinjer för inköp och direktupphandling  

Sammanfattning 

Revidering av riktlinjer för inköp och direktupphandling med utgångspunkt från antagen Policy för 
inköp och upphandling samt Kommunfullmäktiges program för privata utförare. 
 
Enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap 7 § ska den upphandlande myndigheten 
besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.  
 
Riktlinjerna för inköp och direktupphandling har avseende avsnittet direktupphandling under  
100 000 kr justerats för att tydliggöra ansvar och mandat.     

Beskrivning av ärendet 

För att säkerhetsställa att kommunfullmäktiges program för privata utförare ger genomslag i 
kringliggande policys samt riktlinjer har en översyn och revidering skett. 
 
Riktlinjerna för inköp betonar utsedda inköpsberättigade beställares mandat och ansvar i sin roll 
som beställare. Vilka riktlinjer som gäller när man står utan avtal och ska genomföra en 
direktupphandling 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för inköp och direktupphandlingar 
Upphandlarens tjänsteutlåtande 2020-10-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för inköp och direktupphandlingar.    
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-10-14 §§ 187-222 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 35(46)
 

 
 

KSAU § 211  Dnr 2020/000399 

Revidering av Riktlinjer för alternativa driftsformer 

Sammanfattning 

Anpassade och nya riktlinjer för alternativa driftsformer med utgångspunkt från Policy för 
alternativa driftsformer samt Kommunfullmäktiges program för privata utförare. 
 
Riktlinjer för alternativa driftsformer omfattar all verksamhet som kommer att utredas för att läggas 
i annan form än i förvaltningsform (egen regi). Det innebär att den konsekvensanalys och 
utredningsrapport som tas fram som beslutsunderlag till beslut omfattar samma information oavsett 
vilken alternativ driftsform som verksamheten utreds för.     

Beskrivning av ärendet 

För att säkerhetsställa att kommunfullmäktiges program för privata utförare ger genomslag i 
kringliggande policys samt riktlinjer har en översyn och revidering skett. 
 
Riktlinjerna är detaljerade och som ett komplement till Policyn för alternativa driftsformer för att 
vara ett stöd ute i verksamheten, när man ska ta fram beslutsunderlag till de olika stegen i 
beslutsprocessen. 

Beslutsunderlag 

Upphandlarens tjänsteutlåtande 2020-10-07 
Riktlinjer för alternativa driftsformer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för alternativa driftsformer.    

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 212  Dnr 2020/000969 

Revidering av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 2020 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2013-06-13 § 61 "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserven" efter det, i kommunallagens 8 kapitel, införts nya regler på 
området. Riktlinjerna reviderades 2016-02-18 § 3, 2018-11-22 § 149 samt 2019-12-12 §128.  
 
I mål- och resursplan 2021 - 2024 budget 2021 antog kommunfullmäktige finansiellt mål för 
kommunkoncernen. Målet avsåg investeringar. Samtidigt antogs även verksamhetsmål för 
kommunkoncernen. De finansiella långsiktiga målen anges i riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Med anledning av det revideras dessa riktlinjer med tillägg på investeringsmål för 
kommunkoncernen.  
 
Under hösten 2020 utkom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med uppdaterad skrift 
avseende Resultatutjämning och God Ekonomisk hushållning. Riktlinjerna utgår redan sedan 
tidigare från denna skrift av SKR. Uppdateringen av riktlinjerna utgår från SKRs senaste 
uppdatering. Det innebär att förtydligande, av hanteringen av de kortsiktiga och långsiktiga målen, 
om resultatutjämningsreserven (RUR) skulle tas i anspråk. Att vid ett uttag av RUR kan finnas 
behov av en översyn av de kortsiktiga och långsiktiga målen. I övrigt har redaktionella förändringar 
skett.  
 
Sedan tidigare finns en förklarande text till de finansiella målen.    

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-06 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven daterad 
2020-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv daterad 2020-09-30. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 213  Dnr 2020/000001 

Revidering av MRP 2021-2024, budget 2021 

Sammanfattning 

Det föreslås att mål- och resursplan 2021-2024 ska revideras. 

Beslutsunderlag 

MRP 2021-2024, budget 2021 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att förslaget justeras att 3,0 mnkr ska avsättas till 
kommunstyrelsens ofördelade medel för extraordinära händelser. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera förslaget och avsätta 3,0 mnkr till kommunstyrelsens 
ofördelade medel för extraordinära händelser. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera MRP 2021-2024, budget 2021 enligt förslag.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 214  Dnr 2020/000974 

Borgenspolicy 

Sammanfattning 

Borgen är ett löfte att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar. Den som tecknar 
borgen, d.v.s. går i borgen för någon, kallas för borgensman. Kreditgivaren går under beteckningen 
borgenär och låntagaren benämns gäldenär.  
 
Syftet med borgensåtagandet ska vara att stödja verksamhet, som inte bedrivs av kommunen själv, 
men som ur kommunalpolitisk synpunkt anses vara angelägen och/eller där stödet kan anses ligga 
inom ramen för den s.k. kommunala kompetensen. De ändamål som åtagandet gynnar ska således 
främja kommunens syften och intressen. 
 
Kommunens borgensavgifter ska möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som 
konkurrerar med privata aktörer. Villkoren ska varken vara bättre eller sämre än de villkor bolagen 
skulle kunna erhålla på egna meriter. Borgensavgifterna ska baseras på en modell som tar sin 
utgångspunkt i marknadsmässiga villkor samt tar hänsyn till respektive bolags finansiella status. 
Borgensavgifterna ska uppdateras en gång per år. 
För samtliga helägda kommunala bolag ska borgensavgift tas ut. Borgensavgiften räknas fram 
enligt modell beskriven i riktlinjer för kommunal borgen. Avgiften beslutas sedan årligen i samband 
med att kommunfullmäktige antar Mål- och resursplan. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2020-10-06 
Borgenspolicy daterad 2020-10-06 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att borgenspolicyn ska skickas på remiss till de kommunala bolagen. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslaget till Sotenäsbostäder, Sotenäs 
Rehabcenter och Sotenäs Vatten AB för möjlighet att lämna synpunkter senast 2020-11-16. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Borgenspolicy, daterad 2020-10-06.   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 25 nov 
Remiss till kommunala bolagen 
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KSAU § 215  Dnr 2020/000974 

Placering av likvida medel 

Sammanfattning 

Söderberg och Parter lämnar information om möjligheter att placera likvida medel. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 216  Dnr 2020/000438 

Styrelsemöte Stiftelsen Industrihus 

Sammanfattning 

Stiftelsen Industrihus har kallat till styrelsemöte angående ansökan om permutation. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 217  Dnr 2020/000874 

Skrivelse från Sotenäs Turistförening, om namnbyte 

Sammanfattning 

En skrivelse har inkommit från Sotenäs Turistförening 2020-09-10, med förslag att Sotenäs 
kommun ska byta namn till Smögen Sotenäs kommun. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Sotenäs Turistförening 2020-09-10 
Skrivelse Hunnebostrands samhällsförening 2020-09-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och noterar att kommunen inte kommer 
att utreda frågan vidare. 
   

Skickas till 

Berörda 
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KSAU § 218  Dnr 2020/000886 

Redovisning av pågående ärenden i Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog Digital Agenda 2019-2022. Agendan beskriver att "allt som kan 
digitaliseras ska digitaliseras där det skapar nytta och frigör resurser till kärnverksamheten". 
 
Som ett led i digitaliseringen har Kansliavdelningen investerat i en modul till 
ärendehanteringssystemet som gör det möjligt att från kommunens hemsida, se inkomna ärenden 
och handlingar. Denna sida uppdateras dagligen. Då detta infördes togs redovisningen av pågående 
ärenden bort ur Kommunstyrelsens dagordning, eftersom det möjliggör för var och en att kunna 
följa flödet från hemsidan. 

Beskrivning av ärendet 

Antal ärenden som Kommunstyrelsen registrerade under år 2019 var 1705 ärenden, medan 
Utbildningsnämnden registrerade 131 ärenden och Omsorgsnämnden registrerade 55 ärenden.  
 
I Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden görs en manuell lista som beskriver vad som händer 
med olika ärenden.  Det är inte möjligt att ta fram samma lista för Kommunstyrelsen då mängden 
ärenden är så mycket större än i övriga nämnder. Detta skulle innebära att man dagligen manuellt 
ska föra en lista över alla förändringar. Om detta ska göras måste ytterligare personalresurser 
tillsättas.   
 
Det ärendehanteringssystem som används ger handläggarna stöd i själva handläggningen och ger en 
enkel överblick över egna ärenden, vilka som är pågående och vilka som är avslutade. Det hjälper 
handläggarna ha kontroll på sina ärenden.  
Under 2017 registrerades många ärenden i sjöbodsprojektet, vilket innebar att mängden ärenden 
steg, totalt sett har antalet ärenden har ökat under åren. Antalet pågående ärenden är för närvarande 
1403. 
 
ANTAL DIARIEFÖRDA ÄRENDEN PER ÅR 
År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 
767 834 1063 1019 1257 1850 
 
År 2018 

 
År 2019 

 
   

1319 1705     

Beslutsunderlag 

Lista med pågående ärenden KS 2015-01-01 - 2020-09-17 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-09-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av redovisningen av pågående ärenden för 
Kommunstyrelsen.  
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KSAU § 219  Dnr 2020/000259 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 
2020  

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
 
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. 
 
Vid genomgång finns för närvarande 20 motioner och 14 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Pågående medborgarförslag 2020-09-22 
Pågående motioner 2020-09-22 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2020-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2020. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 220  Dnr 2020/000644 

Information från Symbioscentrum om pågående projekt 

Sammanfattning 

Information lämnas enligt följande;  
Överlåtelse av projekt från Fiskarföreningen Norden 
Planering av två förprojekt 2021 
Pengar till MÅVC 
Freja Impossible Plastics AB 
Sökta medel hos Jordbruksverket och Västra Götalandsregionen. 

Överlåtelse av projekt från FF Norden 
Sotenäs kommun kommer att ta över projektledarskapet för projektet Powerdoors som 
Fiskarföreningen Norden har ansökt om, vilket innebär att Sotenäs kommun blir projektägare. 
Projektet handlar om att utveckla en ny selektiv trål som inte kommer att förstöra havsbotten.  
 
Att Sotenäs kommun tar över projektet Powerdoors är en naturlig följd av att Sotenäs kommun tar 
projektledarskapet. Projektet ligger väl till i Sotenäs vision i delen att Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Projektet har sökt från 
Jordbruksverket och är 100% finansierat. Projektet kommer att utföras av befintlig personal. 

Beslutsunderlag 

Näringslivs- och utvecklingschefs tjänsteutlåtande 2020-10-07 
Blankett Jordbruksverket 
Ansökan om Powerdoors 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun, Sotenäs Symbioscentrum 
projektleder och tar över projektet Powerdoors. 
 

Skickas till 

Näringslivs- och utvecklingschef 
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KSAU § 221  Dnr 2018/000499 

Fråga om Stenens Hus 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) ställer fråga om Stenens Hus. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta upp frågan på Kommunstyrelsen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kultursekreterare 
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KSAU § 222  Dnr 2016/000618 

Fråga om strandskyddsutredningen 

Sammanfattning 

Lars-Erik Knutsson (S) tar upp fråga om strandskyddsutredningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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