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Plats och tid Distans samt i Tryggö i kommunhuset, Kungshamn, torsdagen den 18 mars 2021 kl 09.30-14.30. 
Sammanträdet ajourneras efter § 28 kl 11.05-11.15 samt kl 12.05-13.05. 
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2.  
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Tomas Reuterberg, VD Sotenäsbostäder AB § 28 deltar 
på distans  
Mats Andresen, VD Rambo AB § 28  deltar på distans 
Jaana Wikén, ekonomichef RAMBO AB § 28, deltar på 
distans 
Lars-Arne Staxäng, ordförande RAMBO AB § 28, deltar 
på distans 
Peter Johansson, VD Sotenäs Vatten AB § 28, deltar på 
distans 
Eveline Savik, förvaltningschef § 30-31 deltar på distans 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Ulrica Constin, sekretariat 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 22 mars 2021 kl. 13:00. 
 
 
 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Helene Stranne (M)    
Justerare    

 Olof Börjesson (C)   Gerardo Alas (S) 
 

 
 

   

    
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-18 justerat. 
Paragrafen är anslagen under tiden 2021-03-22 – 2021-04-13 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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 Beslutande  Beslutande 

Mats Abrahamsson (M) deltar på distans Therése Mancini (S) deltar på distans 
Jeanette Loy (M) deltar på distans Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans 
Roland Mattsson (M) deltar på distans  Lotta Johansson (S) deltar på distans 
Helene Stranne (M) Ordförande Gerardo Alas (S)  
Nils Olof Bengtson (M) deltar på distans Birgitta Albertsson (S) deltar på distans 
Ragnhild Selstam (M) deltar på distans Jan Ulvemark (S) 
Eva Abrahamsson (M) deltar på distans Sanna L Gustafsson (S) deltar på distans 
Ronald Hagbert (M) § deltar på distans Stellan Welin (S) deltar på distans 
Susanne Bergholtz (M) deltar på distans Ewa Ryberg (V) deltar på distans 
Rosita Holmström (M) deltar på distans Yngve Johansson (MP) deltar på distans 
Lars Kinnmalm (M) deltar på distans Cecilia Simonsson (SD) deltar på distans 
Mathias Bruno (M) deltar på distans Veronica Johansson (SD) deltar på distans 
Mikael Andersson (-) Sebastian Andersson (SD) deltar på distans §   
Olof Börjesson (C)  27-29, 31-41 
Britt Lindgren (C) deltar på distans  
Mikael Sternemar (L) deltar på distans  
Michael Sandberg (L) deltar på distans  
Robert Yngve (KD) deltar på distans  
  
  
  
  

Närvarande ersättare  Närvarande ersättare  

Verena Rodin (M) deltar på distans Jan-Olof Larsson (S) deltar på distans 
Lasse Andersson (M) deltar på distans Vivianne Gustafsson (S) deltar på distans 
Gunnar Selstam (C) deltar på distans Kent Östergren (S) deltar på distans 
Stig Arne Helmersson (C )  Magnus Johansson (V) deltar på distans 

Lena Linke (MP) deltar på distans 
deltar på distans Tina Ehn (MP) deltar på distans §§ 27-34 
Gunilla Ohlin (L) deltar på distans  
Inger Eckert (KD) deltar på distans  
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KF § 27  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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KF § 28 Dnr 2021/15, 2021/17, 2021/19 

Information från Sotenäsbostäder AB, Rambo AB, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Information om verksamheten lämnas av följande kommunala bolag; 
 

• Sotenäsbostäder AB  
• Rambo AB   

Sotenäs Vatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 29 Dnr 2020/000697 

Riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Det föreslås att kommunen antar riktlinjer för styrdokument i Sotenäs kommun. 
Syftet med riktlinjer för Sotenäs kommuns styrdokument är att fastställa en definition för vad som 
är styrdokument, skapa en enhetlig terminologi och struktur för de olika dokumenten samt ange 
beslutsnivå. Riktlinjerna avser de styrdokument som inte är reglerade i lagstiftning utan antas 
politiskt på kommunens egna initiativ.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommuns viktigaste övergripande styrdokument är Kommunfullmäktiges budget och 
verksamhetsplan. Utöver budgeten reglerar inte Kommunallagen (2017:725) vilka övergripande 
styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden är lagstiftningen 
starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver och ställer krav på att kommunen 
upprättar vissa styrdokument som exempelvis översiktsplan, skolplan, jämställdhetsplan, 
detaljplaner och planprogram. 
 
I de fall styrdokumentens namngivning och utformning inte regleras i lag krävs en tydlig struktur 
och en definition av vad respektive styrdokument står för. En tydlig namngivning av dokumenten 
efter deras olika roller underlättar både för den som ska skriva dokumenten och för den som ska 
förstå och använda dem i verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan man kan ha på 
dokumentet. 
 
Styrdokumenten ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. Det är angeläget att 
styrdokumenten samordnas och att de är så konkreta, enkla och så få som möjligt för att skapa goda 
förutsättningar för styrning och uppföljning. 
 
Riktlinjer för styrdokument remitterades till förvaltningarna och synpunkter har lämnats av 
ekonomiavdelningen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-17 § 33 att begreppet ”reglementen” ska 
utredas inför behandling i Kommunstyrelsen. Detta redovisades på Kommunstyrelsen 2021-03-03 § 
31. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för styrdokument 2021-02-22 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-02-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 33 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-03 § 31 
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Forts. KF § 29 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) och Yngve Johansson (MP) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för styrdokument för Sotenäs kommun, daterade 
2021-02-22.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
Omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden  
Byggnadsnämnden  
Miljönämnden  i mellersta Bohuslän 
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KF § 30 Dnr 2019/000091 

VA-plan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ärendet avser uppdrag att fortsätta VA-planeringen för Sotenäs kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) och samrådshandlingar för ny 
ÖP beräknas vara färdiga första halvåret 2021. ÖP anger kommunens vilja och inriktning för 
markanvändningen. Den är kommunens viktigaste verktyg för att ta ställning till den långsiktiga 
utvecklingen av bebyggelseområden i förhållande till bland annat möjligheterna till VA-försörjning. 
En helhetsbild  behövs, det är inte långsiktigt hållbart att bedöma förutsättningar och VA-lösningar 
för ett bebyggelseområde i taget. 
 
Önskad utbyggnad i olika delområden behöver sättas i relation till kapaciteten hos befintliga VA-
anläggningar. Ifall kommunen önskar tillåta mer bebyggelse än vad dessa klarar, behöver 
översiktsplanen redovisa principerna för hur det ska lösas, t.ex. om kapaciteten ska byggas ut hos ett 
befintligt vatten- eller reningsverk eller om ett nytt verk ska uppföras och i så fall var. Den lösning 
översiktsplanen beskriver följs sedan upp på ett mer detaljerat sätt i VA-planen. 
 
Den kommunala VA-planeringen utgör en sammanhållen planering för vatten- och 
avloppsförsörjningen i kommunen och görs i en rad dokument. En VA-översikt redovisar nuläget, 
VA-strategin vad kommunen vill göra framåt och VA-planen är en konkret plan för vad som skall 
göras och i vilken prioriteringsordning. Sotenäs kommun har en VA-översikt och en VA-strategi 
men saknar än så länge VA-plan. Sotenäs Vatten AB har istället arbetat utifrån en prioriteringslista 
över områden från 2015. Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 juni 2020, 
§ 137, informerade Sotenäs Vatten AB om översyn av VA-strategi och VA-översikt.  
 
Sotenäs kommun har nyligen fattat beslut om olika utredningar för att framtidens VA-hantering. 
Dessa utredningar kan delvis ingå i kommande VA-planering. 
 
Framtida behov av vatten och avlopp 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 september 2020 att en utredning av framtida 
behov av vatten och avlopp (VA) de närmaste 70 åren ska genomföras och uppdrar åt 
kommundirektören att diskutera med Sotenäs Vatten AB omfattningen på utredningen samt hur 
kostnader ska fördelas mellan parterna. Efter diskussion är utredningen inriktad på kapaciteten i 
avloppsreningsverken och framtida utformning. Fördelningen av kostnader mellan Sotenäs Vatten 
och Sotenäs kommun bestämdes till 60/40 och fastställdes av kommunfullmäktige i budgetbesluten. 
Utredningen väntas totalt kosta 1 mnkr. 
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Forts. KF § 30 

 
Vänerledning 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020 att Sotenäs Vatten AB får utföra utredning 
inom sin budget och med resurser i sitt driftbolag Västvatten AB avseende en eventuell anslutning 
till en Vänerledning. Kostnaden om 300 tkr har arbetats in i Sotenäs Vatten AB:s budget för 2021. 
 
Vattenförsörjningsplan 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2021 att uppdra åt Sotenäs Vatten AB att ta fram en 
vattenförsörjningsplan för Sotenäs kommuns räkning och att, till den del kostnaderna inte täcks av 
statliga bidrag, finansiera utredningen inom kommunstyrelsens budget. Den totala kostnaden för 
utredningen bedöms till ca 350 tkr. Arbetet påbörjas våren 2021. Planen beräknas vara klar 
december 2021. 
 
På uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 januari 2021 föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen här att även övriga delar av VA-plan för Sotenäs kommun tas fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-06-10 § 137 
Samhällsbyggnadschefens  tjänsteutlåtande 2021-02-23 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-02-16 § 10 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-03 § 41 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag enligt följande; 
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen i samverkan med Miljönämnden, 
Byggnadsnämnden Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB ta fram en VA-plan för Sotenäs 
kommun. Syftet med beslutet är att tydliggöra ansvarsrollerna. Kommunstyrelsen uppdrar till 
förvaltningen att projektleda arbetet. Kostnaden finansieras i enligt med avtalet mellan Sotenäs 
vatten och Västvatten. Syftet med finansiering är att tydliggöra avtalssituationen mellan Sotenäs 
vatten AB och Västvatten AB. VA-planen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 
under januari månad år 2023. 
 
Michael Sandberg (L) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag och som tilläggsförslag att VA-
planen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast under januari månad år 2023. 
Olof Börjesson (C) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag och till Michael Sandbergs (L) 
tilläggsförslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Lars-Erik 
Knutssons (S) förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag. 
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Ordförande ställer proposition på Michael Sandbergs (L) med fleras tilläggsförslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen i samverkan med Miljönämnden, 
Byggnadsnämnden, Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB ta fram en VA plan för Sotenäs 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar  åt Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen, att projektleda 
arbetet och att Kommunstyrelsen tillsvidare tar kostnaden för kommunens VA-plan för att inte 
tappa värdefull planeringstid.  
 
I samband med att ett nytt/förändrat avtal för Sotenäs Vatten AB/Västvatten AB och kommunen tas  
diskussionen om fördelning av kostnader för VA-planen upp och beslutas i Kommunstyrelsen. 
 
VA-planen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast under januari månad år 2023. 
 
 

Protokollsanteckning 

Sebastian Andersson (SD) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 
 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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KF § 31 Dnr 2021/000081 

Parkeringstaxa på fler platser i kommunen 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler 
parkeringar i kommunens centrumkärnor. Förvaltningen ser även att kostnaderna för 
parkeringsverksamheten så som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar 
framtagande av nya parkeringsytor kommer att öka de kommande åren. 

Bakgrund 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs 
kommun har parkeringsavgift tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti.  
 
Att införa parkeringstaxa på fler centrala parkeringsplatser innebär att det blir bättre omsättning på 
fordonen i de centrala delarna samt i slutändan generera ett större flöde av kunder till de 
verksamheter som är belägna i kommunens närområden samt i centrumkärnorna.  
 
I kartbilagor finns förslag på parkeringsplatser för införande av parkeringstaxa. Totalt rör det sig om 
ca 200 platser (alla ytor är inte asfalterade). 
 
En sjunde plats på Sälebådsvägen i Hasselösund utreddes men togs inte med då ett införande av 
avgifter på platsen bedömdes att orsaka en betydande trafikökning och parkerande på närliggande 
bostadsgator vilket skulle orsaka framkomlighetsproblem. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens och chef Drift- och projektenhetens tjänsteutlåtande 2021-01-15 
Kartor, bilagor 1-6 
Bilaga 7 KF protokoll 2019-11-07 § 107 ang Taxa 2020 för parkeringar 
KSTU protokoll  2021-02-16 § 31 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-03 § 40 
Kartor, bilagor 1,2,4, daterade 2021-03-18 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för lunch. 
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Yrkande 

Mathias Bruno (M), Michael Sandberg (L), Britt Lindgren (C), Olof Börjesson (C), Roland 
Mattsson (M), Mikael Sternemar (L) och Rosita Holmström (M) föreslår att bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.  
 
Lotta Johansson (S), Gerardo Alas (S) och Ewa Ryberg (V) föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna parkeringsplatserna i enlighet med 
bilaga 1 Malmön, bilaga 2 Lökholmen Hunnebostrand, bilaga 3 Sandö Smögen, bilaga 4 del av 
Tången, bilaga 5 Hästedalen Hunnebostrand, bilaga 6 Bovallstrand, att gälla från 1 april 2021 och 
tills vidare. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mathias Brunos (M) med fleras förslag mot Lotta Johansson (S)  
med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Mathias Brunos (M) med fleras förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
parkeringsplatserna daterad 2021-03-18 i enlighet med bilaga 1 Malmön, bilaga 2 Lökholmen 
Hunnebostrand, samt bilaga 4 del av Tången, att gälla från 1 april 2021 och tills vidare. 
 

Skickas till 

Drift o projektchef 
Trafikingenjör 
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KF § 32 Dnr 2021/000005 

Behandling av resultatöverföring av investeringar i bokslutet 2020 
Kommunfullmäktige fastställer överföring av investeringsanslag till kommande verksamhetsår.   

Äskande av resultatöverföring av investeringsanslag 
Investeringsbudgeten uppgick för 2020, inklusive resultatöverföring från 2019, till 46,539 mnkr. 
Årets bruttoinvesteringar ligger kvar på samma nivå som tidigare år och landar på 34,621 mnkr 
(föreg. år 34,877 mnkr) och försäljningsinkomster inklusive investeringsbidrag ökar till 12,905 
mnkr (föreg. år 3,837 mnkr).  
 
Enskilt största investeringarna under 2020 avsåg köp av mark 4,9 mnkr samt planerat 
fastighetsunderhåll och energieffektiviseringar som genomfördes till 6,163 mnkr respektive 1,173 
mnkr.  
 
I förslaget framgår redovisning av investeringar för 2020. I förslaget ingår omfördelning av ett antal 
investeringsprojekt, vilka framgår av sammanställningen. Omfördelningen föreslås i första hand 
inom respektive verksamhetsområde/nämnd. För projekten skolgårdar samt belysning motionsspår 
föreslås att anslagen flyttas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. Även detta framgår i 
sammanställningen under omfördelning.  En förändring vad gäller redovisning av 
anläggningsbidrag till föreningar har genomförts vilket innebär att investeringsanslaget bör utgå. 
Anläggningsbidrag till föreningar budgeteras from 2021 som en driftskostnad. 
 
Efter ovanstående förslag till förändringar föreslås resultatöverföring för samtliga nämnder med 
24,825 mnkr. Anslaget är högre än för tidigare år vilket beror på att budgeterade försäljningar 
minskat markant.  

Försäljning och markinköp 
Upparbetade försäljningar har under de senaste åren minskat betydligt. Inför 2020 uppgick budget 
för upparbetade försäljningar totalt till 18 400 tkr. Utgående budget föreslås uppgå till 10 843 tkr.  
 
Upparbetade planer uppgick vid ingången till 2020 till 5 784 tkr. Här ingår planer för Ögården 1:9, 
Springethamnen, Hällebo, Skomakarudden, Gamla Smögen, Gamla Hunnebo samt Smögens hamn. 
Ett avslut har skett under året avseende Ögården, samt tillkommande arbete har genomförts på 
Hällebo, Gamla Smögen och Gamla Hunnebo. Upparbetade kostnader för Ögården 1:9 uppgick per 
2020-12-31 till 3,799 mnkr och försäljning till 2,113 mnkr. Ytterligare försäljning inflyter 2021. Då 
sker även slutredovisning. Därav flyttas upparbetade utgifter över till 2021.  Det innebär att 
upparbetade planer vid årets slut uppgår till 7,349 mnkr. 
 
Budgeterad fastighetsförsäljning uppgick vid ingången av 2020 till 5,049 mnkr. Någon försäljning 
har inte genomförts under året. Omfördelning av överskott avseende försäljning industriområden 
föreslås minska ingående värdet. Det innebär att budgeterade försäljningar inför 2021 uppgår till 
3,494 mnkr. 
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Forts. KF § 32 

 
Budgeterade försäljning av industriområden uppgick till 7,567 mnkr. Under året har försäljning av 
Lindalsskogen, Hogenäs, Klevenbryggans fastighet, Guleskärs marin skett med 10,580 mnkr. 
Överskottet med avdrag för överdrag avseende inköp av mark föreslås att minska budgeterade 
markförsäljning med 1,5 mnkr. Det innebär att upparbetade försäljningar är genomförd.  
 
Budget för markinköp uppgick till 0,620 mnkr för 2020. Inköp av mark för industriändamål 
genomfördes till 4,940 mnkr. Överdraget föreslås kompenseras genom de högre 
försäljningsinkomster för industrimark samt ej utnyttjat anslag för anläggningsbidrag till föreningar.   

Beslutsunderlag 
Investeringsredovisning 2020 (2021-02-23) 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-02-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 37 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-03 § 34 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna; 
• Omfördelning av investeringsbudget för 2020    
• Överföring av investeringsanslag med 24,825 mnkr till 2021   
• I övrigt godkänna investeringsredovisningen 

 

Skickas till 

Ekonomichef 
Nämnder 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-03-18 §§ 27-40 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 15(23)
 

 
 

KF § 33 Dnr 2020/000245 

Motion om koldioxidbudget 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att en koldioxidbudget ska tas fram under kommande år 
samt att den framtagna koldioxidbudgeten får liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som 
styrmedel.  
Förvaltningen har behandlat ärendet genom att bland annat utreda hur andra aktörer i regionen 
förhåller sig till frågan om att införa koldioxidbudget för sin respektive geografiska kommun eller 
sin respektive verksamhet. Frågan om koldioxidbudgetar är dock komplex. Det finns olika sätt att 
räkna på och det finns olika stort utsläppsutrymme kvar att förhålla sig till.  Att ta fram en 
koldioxidbudget för kommunens verksamhet är komplicerat eftersom det inte finns något enkelt och 
vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns verksamhet.   

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige mottog motionen och beslutade 12 mars 2020 att överlämna den till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Motionären önskar en koldioxidbudget där kommunens totala klimatpåverkan beräknas och tar 
hand om både de territoriella som de konsumtionsdrivna koldioxidutsläppen och som därtill får 
liknande dignitet som den ekonomiska budgeten som styrmedel. 
En sådan koldioxidbudget skulle vara mycket resurskrävande eftersom det inte finns något enkelt 
och vedertaget sätt att mäta koldioxidutsläpp från de flesta delarna av en kommuns verksamhet. 
Förvaltningen avråder därför från detta i nuläget. 
I väntan på att det finns vedertagna metoder så bedömer förvaltningen att det i dagsläget är bättre att 
använda befintliga resurser till att genomföra konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. I 
den aktuella motionen anges att Sotenäs i dagsläget inte har någon övergripande plan med förslag 
som kommer att ge en faktisk minskning av klimatpåverkande utsläpp i närtid. 
  
Under 2020 har dock Sotenäs kommun antagit 15 av kommunernas klimatlöften som är en del av 
den regionala klimatsatsningen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Klimatlöftena är några 
av dessa konkreta åtgärder som ger effekt på klimatet. Klimatlöftena, tex nr 13; Vi beräknar 
klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål, kan även innebära en start för att 
mäta organisationens koldioxidutsläpp men för att göra detta i större skala bör kommunen avvakta 
mer vedertagna metoder.  
 
Förvaltningens bedömning är att de regionala målsättningarna inom ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om” och klimatlöftena är tillräckligt utmanande för kommunen. Dessa 
målsättningar bör tydligare kommuniceras både externt och internt. Sotenäs kommun kommer 
fortsättningsvis att utbyta erfarenheter med och ta del av andra jämförbara organisationers arbete 
med frågan. 
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Forts. KF § 33 

Beslutsunderlag 

Motion om koldioxidbudget 2020-02-25 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-02-05 med utredning som bilaga 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-17 § 24 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-03 § 25 

Yrkande 

Eva Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (L) och Britt Lindgren (C) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
Yngve Johansson (MP) föreslår att motionen besvaras med att Sotenäs kommun arbetar för en årlig 
utsläppsminskning i linje med Västra Götalandsregionens koldioxidbudget. 
Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till Yngve Johanssons (MP) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Eva Abrahamssons (M) med fleras förslag mot Yngve Johanssons 
(MP) med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Eva Abrahamssons (M) med 
fleras förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att i väntan på att data och verktyg för beräkning av 
koldioxidutsläpp blir mer tillförlitliga kommer frågan om kommunal koldioxidbudget fortsatt att 
bevakas, både utifrån hur staten och regionen agerar och hur andra kommuner gör.  
Motionen anses därmed besvarad.   
 

Skickas till 

Motionären 
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KF § 34 Dnr 2021/000103 

Fyllnadsval av ledamot i Valnämnden, (L) 

Sammanfattning 

På Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-18 entledigades Håkan Hansson (L) från uppdrag 
som ledamot i Valnämnden. 
 
Valberedningen föreslår Christer Ullbro (L) som ny  ledamot i Valnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Christer Ullbro (L) som ny  ledamot i Valnämnden tom 2022. 
 
 

Skickas till 

Vald  
Valnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 35 Dnr 2021/000241 

Interpellation om ungdomspolitiskt program 
Yngve Johansson (MP) ställer en interpellation enligt följande; 
 
2017-06-01 fick kommunstyrelsen i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram ett 
ungdomspolitiskt program i enlighet med Förnyelseberedningens förslag.   
7 november 2019 ställde undertecknad en fråga till kommunstyrelses ordförande om när ett 
ungdomspolitiskt dokument kan vara framtaget. Svaret var då att ärendet hade behandlats i KSAU, 
där hade det skickats tillbaka för beredning då det fanns ett antal oklarheter i förslaget. Förslaget till 
Ungdomspolitiskt program skulle sedan komma tillbaka till våren. Det har nu gått ytterligare ett år. 
Jag ställer nu frågan återigen, När beräknas det Ungdomspolitiska programmet vara framtaget? 
 
Utbildningsnämndens ordförande Roland Mattsson (M) besvarar interpellationen enligt följande; 
 
Kommunfullmäktige gav 2017-06-01 Utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett 
Ungdomspolitiskt program för Sotenäs kommun. Arbetet inleddes under hösten 2017 med  
genomförande av LUPP enkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) bland kommunens 13-19 
åringar. Enkäten sammanställdes under våren 2018 till en rapport som efter bearbetning legat till 
grund för programmet. 
Utbildningsnämnden föreslog KF att anta Ungdomspolitiska programmet med framtagna 
fokusområdena a) ungas delaktighet och inflytande b) ungas trygghet och hälsa c) flickors fritid 
samt åtgärdsplan och ansvarsfördelning. (2018-09-21 § 62) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2019-11-29 för att tydliggöra ansvar, 
åtgärdsplan och finansiering. 
Under pandemi året 2020 har arbetet avstannat, även om kontakter har tagits med förvaltningschef 
och ungdomsutvecklare, för att hantera KSAU:s önskemål om förtydligande. Utbildningsnämnden 
har för avsikt att ta upp ett reviderat Ungdomspolitiskt program för beslut under våren 2021 och 
därefter skicka Ungdomspolitiska programmet vidare för beslut i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner   
Utbildningsnämndens ordförandes svar. 
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KF § 36 Dnr 2021/000252 

Interpellation om välkomstskyltar 
Yngve Johansson (MP) ställer en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Mats 
Abrahamsson (M) enligt följande; 
 
2016-02-18 bifölls en motion av Tina Ehn, Miljöpartiet de gröna, om välkomstskyltar vid infarterna 
till Sotenäs kommun. 2017 beslutar kommunstyrelsen att inventera befintliga informationsskyltar.  
Jag ställer nu frågan, När kommer det finnas nya välkomsttillskyltar vid infarterna Sotenäs 
Kommun? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar interpellationen enligt följande; 
 
Frågan kommer att aktualiseras i samband med budgetarbetet för 2022 och där diskutera/prioritera 
medel till nya välkomst/informationsskyltar till kommunen. Att bara sätta upp skyltar vid de 
befintliga platserna räcker inte, området kring skyltarna måste vara attraktiva också. Skötsel och 
uppdatering av skyltar måste även utredas och klargöras. Med anledning av pandemin och därmed 
kraftigt ökande arbetsbörda har frågan inte prioriterats av förvaltningen under 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner   
Kommunstyrelsens ordförandes svar. 
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KF § 37 Dnr 2021/000250 

Interpellation om pågående undersökningar och arbeten 
Mikael Andersson (-) ställer en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson 
(M) enligt följande; 
 
Sotenäs Kommun är mitt inne i en omfattande process i att förbereda Europas största park för 
landbaserad havsodling. En fantastisk möjlighet för Sotenäs som undertecknad i grunden är positiv 
till. Ett avtal tecknades i Juni 2020 med Bolaget Quality Salmon Sotenäs AB i vilket det regleras att 
allt undersökande och utredande arbete ska bekostas av QSAB.  
Ett ändringsavtal behandlades 2020 12 10 och har ej trätt i laga kraft ännu.  
En investering i den här storleken ger Sotenäs fantastiska möjligheter men också stora utmaningar.  
Många utredningar skall enligt information redan pågå. Exakt vilka utredningar pågår i relation till 
etableringen? Vilka är planerade men har ej startats ännu?  De som löper, vem har beställt dem?  
När i beställdes de? Skall alla fornlämningar tas bort?  Vem bekostar det i så fall?  
En komplett lista med alla utredningar samt avtalsparter är önskvärd. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) besvarar interpellationen enligt följande; 

 
Utredningar är planerade eller pågår som är i relation till etableringen.  
Jag delar interpellantens uppfattning att denna omfattande process är en fantastisk möjlighet men 
naturligtvis inte saknar utmaningar. Noterar även att Mikael Andersson är i grunden positiv till 
satsningen. 
Finansiering framgår i detta dokument samt när de beställdes och vem som beställt dem. Av dokumentet 
framgår även vem som är avtalspart. Finansiering   Jordbruksverket (JBV) Västra Götalandsregionen 
(VGR). Information lämnas om planerade utredningar, detta underlag var med i kallelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner   
Kommunstyrelsens ordförandes svar. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-03-18 §§ 27-40 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 21(23)
 

 
 

KF § 38 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Mathias Bruno (M), Lars Kinnmalm (M) angående Smögens Vattentorn. 
2. Motion från Eva Abrahamsson (M), Ragnhild Selstam (M), Helene Stranne (M), Jeanette Loy 

(M) ang anhörigstöd vid psykisk ohälsa.  
3. Motion från Eva Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M), Susanne Bergholtz (M) om digital 

teknik för social delaktighet bland äldre. 
4. Motion från Ewa Ryberg (V) Menssäkra Sotenäs kommun. 
5. Motion från Yngve Johansson (MP) om motionsbalans. 
6. Motion från Olof Börjesson (C), Britt Lindgren (C) Säkerställ att Bankeberg blir boende för 

äldre. 
7. Medborgarförslag från Lena Sörensson och Barbro Bliss, Kooperativt hyresboende i 

Bovallstrand. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KF § 39  

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium 2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 40   

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

1. Länsstyrelsens röstsammanräkning 2021-03-03 ang beslut om ny ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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