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Plats och tid Symbioscentrum, Hagabergs Industrigata 1, Kungshamn, samt via Teams, onsdagen den 30 mars 2022, 
kl 08.30-16.15. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00. 
 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) ordförande 
Olof Börjesson (C) 
Roland Mattsson (M)  

 
Therése Mancini (S) 
Lars-Erik Knutsson (S) 
 

Närvarande 
ersättare 

 
Mikael Sternemar (L)  

 
Birgitta Albertsson (S)  

Övriga deltagare  
 
Leif Andreasson, utvecklare § 44 
Jessica Simonsson, projektekonom § 44 
Louise Staxäng, utvecklare § 44, 47 
Stina Gottlieb, utvecklare § 44-46 
Per Svensson, näringslivs- o utv.chef §§ 44-47 
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 48 
Emma Vånder, folkhälsostrateg § 49 
Celine Hennström, MEX-ingenjör § 53 
Emelie Andersson, MEX-ingenjör § 54-55 
Fredrik Handfast, näringslivsutvecklare § 53-55 
 

 
Eveline Karlsson, samhällsbyggn.chef § 53-60 
Alicia Thyrsson, MEX-ingenjör § 56 
Fredrik Torstensson, drift o projektchef § 60 
Petra Hassellöv, controller § 63 
Maria Strömberg, ekonomichef § 64-73 
Lars Boberg, folketshusför HavoLand § 76 
Håkan Lindbom, folketshusför HavoLand § 76 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
Håkan Sundberg, tf kommundirektör 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras den 4 april 2022 kl 08.30 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-03-30 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-04-04 – 2022-04-26. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 43  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 

• Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB 
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KSAU § 44 Dnr 2021/000695 

Information från Sotenäs Symbioscentrum 

Sammanfattning 

Många processer och initiativ pågår på Sotenäs Symbioscentrum. För att delge kommunstyrelsen 
information sammanställs regelbundet en sammanfattning.  
 
- Förstudien "Skandinavisk modell för cirkulär energiinfrastruktur" pågår inför planering av 
huvudprojekt inom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak programmet. Projektet planläggs handla 
om modellutveckling och systematik kring cirkulära hamnar och industriparker samt konkreta 
utvecklingsplaner kring dessa på lokal nivå. Storskalig projektansökan lämnas in till sommaren 
alternativt hösten. Mer information följer.  
 
- Island of Light Smögen 8-11 september kommer använda material från Marina 
återvinningscentralen. 
 
-  Som en del i doktorandsamarbetet med Århus Universitet så har en yta för "The Multi-Business 
Model Innovation Lab" placerats uppe på Marina återvinningscentralen. Den blir där en del av 
Symbioscentrums innovationsmiljö. Den nya "kuben" innehåller flera digitala aspekter och är en 
vidareutveckling av den mer analoga "kub" som finns på Symbioscentrum sedan 2017.   
 
- Symbioscentrum kommer presentera kommunens symbiosarbete för Biskopen under dennes besök 
22 mars.  

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Utvecklare 
Näringslivs- och utvecklingschef 
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KSAU § 45 Dnr 2022/000290 

Expression of Interest: SIRR - Sustainability, Innovation and 
Resilience in Rural areas 

Sammanfattning 

Under 2021 genomfördes förstudien SIR "Sustainability, Innovation and Resilience" vilken 
handlade om att undersöka förutsättningarna för ett fullskaligt Interreg-projekt.  
Idén bakom förstudien var att undersöka hur Qudruple helix modellen kunde användas som verktyg 
för att stärka lokal sammanhangskraft och utveckling av hållbara och resilienta samhällen med 
fokus på kust- och landsbygd. Konkret handlade det om hur modellen som verktyg kunde integreras 
i strategiska satsningar och utvecklingsprogram på lokal nivå. Syftet var att finna alternativa vis att 
stärka rurala områden och på så vis utmana pågående urbanisering.  
 
Förstudien ledde fram till en projektidé med fyra stycken fokusområden: Stärka lokala plattformar 
som hubbar för lokal innovation, Multihelixsamverkan för lokal sammanhållning, Utveckling av 
hållbara och resilienta koncept och idéer samt Förverkligande av utvecklade koncept och idéer.   
 
Genom multihelixsamverkan ska befintliga lokala plattformar arbeta för att fånga upp innovationer 
och goda initiativ i sina rurala kontexter. Samverkan med det regionala innovationssystemet ska 
stärkas och strategisk samverkan med ske med innovationsaktörer och akademi utifrån ett lokalt 
perspektiv. Lokal innovation ska kunna utvecklas på plats och inte fysiskt exporteras till de större 
städernas innovationsstrukturer. Multihelixsamverkan ska även stärka den lokala 
sammanhållningskraften och påvisa de styrkor som finns genom samarbeten och viljan att skapa 
samhörighet och co-creation på landsbygden.  
 
Projektet planeras pågå under fem år och ansökan ska lämnas in den 22 april. SIRR kan 
sammanfattas enligt följande: "The outcome of SIRR should be stronger, more resilient and 
sustainable rural areas with a higher ability to take advantage of local arisen innovation. Know-how 
regarding models how to build stronger, more resilient and innovative rural areas have been 
produced. The local cohesion in rural areas is stronger and works as an alternative to the general 
urbanization."  
Beslut om projektet kommer i september 2022.  
 
Lead Partner är Sotenäs kommun, via Symbioscentrum och resten av konsortiet består av parter 
från:  
Tyskland: University of Vechtas  
Sverige: Strömstad kommun, Högskolan Väst, Mijöbron 
Danmark: Skagen Uddannelsecenter, Aarhus Universitet, Läsö kommun och Norddjursland.  
Frankrike: Municipality of Louvigne-de-Desert 
 
SIRR knyter an till Sotenäs kommuns vision för 2032 och delmål 2.2 Inkubatorsverksamhet, 3.5 
Kommunal utveckling och 4.5 Symbiosutveckling. 
Förstudien knyter an till Sotenäs programförklaring 2019-2022 om att Sotenäs ska vara ett hållbart 
samhälle och mål om att vara Sverigeledande på symbios och cirkulär ekonomi med maritim  
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Forts. KSAU § 45 

 
inriktning och att vår kommun är lyhörd och lösningsorienterad för näringslivets behov av service 
och infrastruktur.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Projektet genomförs inom befintlig budget för Sotenäs Symbioscentrum.  
EU medfinansierar projektet med 60 procent av totala projektkostnader. Övrig finansiering på 40 
procent sker genom nedlagd tid av redan befintlig personal på Symbioscentrum.  
 
Projektet skrivs för närvarande och vissa justeringar kan komma att ske. Uppskattad totalbudget för 
Sotenäs kommun är enligt följande: 
 
Personalkostnader:  8 104 374 SEK  
OH:   1 215 656 SEK (15 procent av personal enligt schablon)  
Resor och logi:  456 000 SEK 
Externa tjänster:  706 100 SEK 
Utrustning:   10 000 SEK 
TOTALT:  10 492 130 SEK 
 
Varav EU-bidrag: 6 295 278 SEK 
Medfinansiering: 4 196 852 SEK (tid av befintlig personal på Symbioscentrum) 
 
Sotenäs kommun kommer även ta ut en partnerskapsavgift vilken regleras i ett partnerskapsavtal för 
täcka det övergripande projektledningsarbetet.  
 
SIRR planeras pågå från oktober 2022 till september 2027. Det är ett femårigt utvecklingsprojekt 
som beräknar omsluta 6 miljoner EUR.  

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-03-16 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) förslår bifall till förslaget och som tilläggsförslag att Sotenäs kommun tar på 
sig projektledarskapet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsons (M) förslag finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 45 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun via Symbioscentrum lämnar in 
SIRR-ansökan till Interreg Nordsjöprogrammet för att bidra till mer hållbara, innovativa och 
resilienta kust- och landsbygdsområden med en tydlig koppling till de regionala 
innovationssystemen och stark lokal sammanhållning.   
 
SIRR genomförs inom befintlig budget för Sotenäs Symbioscentrum.   
Sotenäs kommun tar på sig projektledarskapet. 
 
 
 

Skickas till 

Utvecklare 
Näringslivs- och utvecklingschef 
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KSAU § 46 Dnr 2022/000291 

Expression of Interest: Treasure 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har blivit kontaktade och inbjudna att ingå i ett projektkonsortium inom Interreg 
Nordsjöprogrammet. Ett "Expression of Interest" ska lämnas in för att vid ett positivt beslut leda till 
en fullskalig ansökan för ett treårigt projekt. Projektet "Treasure - Targeting the reduction of plastic 
outflow into the North Sea" är en idé initierad av Nordsjökommissionen i samarbete med bland 
annat KIMO för att minska tillförseln av plast i havet genom att proaktivt minska plastutflödet från 
floder och inland. I juni kommer beslut om "Treasure" godkänns gå vidare för att lämna in 
fullskaligt projekt.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun blev via Sveriges kontaktpunkt för Interreg Nordsjöprogrammet kontaktade 
avseende ett projektkonsortium, vilket efterlyste en svensk partner med god kunskap om 
problematiken kring marin plast. Projektkonsortiet avser att lämna in ett så kallat "Expression of 
Interest" till Interreg Nordsjöprogrammet. Ett Expression of Interest betyder att ett konsortium av 
projektpartners presenterar en projektidé, ett partnerskap och en uppskattat budget för 
programsekretariatet för Interreg Nordsjön. Om sekretariatet bedömer att idén bidrar till 
programmet och att rätt partnerskap är sammansatt till rimlig budget så godkänns man att i nästa 
steg gå vidare med att lämna in en fullskalig projektansökan.   
 
Expression of Interest gäller projektet "Treasure - Targeting the reduction of plastic outflow into the 
North Sea". Det är en projektidé initierad av Nordsjökommissionen i samarbete med bland annat 
KIMO för att minska tillförseln av plast i havet genom att proaktivt minska plastutflödet från floder 
och inland. Projektet presenterar en idé som bygger på fyra tematiska hörnstenar: Styrning & 
policy, Datainsamling & analys, Förebyggande & beteendeförändring samt Borttagande av 
plastavfall. De fyra hörnstenarna möts sedan i utpekade Living labs där de ska leda till att robusta 
lösningar utvecklas för att minska mängden marin plast i Nordsjön.  
 
Sotenäs kommun är tillfrågad till att bidra till projektet och partnerskapet genom den kunskap och 
kompetens som kommunen har byggt upp vid den Marina återvinningscentralen och tillvaratagande 
av marin plast. Beslut om huruvida "Treasure" får gå vidare med idén och lämna in ett fullskaligt 
projekt kommer i juni.  
 
Lead Partner är Universitetet i Oldenburg (Tyskland) och resten av konsortiet består av parter från:  
Tyskland: Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems  
Holland: Water Board Hollands Noorderkwartier, North Sea Foundation, The Great Bubble Barrier, 
Institute for Nature Education 
Belgien: Flanders Marine Institute  
Norge: GRID-Arendal, NORCE Norwegian Research Centre AS 
Sverige: Sotenäs kommun 
Danmark: Odense Renovation, Odense Havn 
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Forts. KSAU § 46 

Expression of Interest för "Treasure" knyter an till Sotenäs kommuns vision för 2032 och delmål 
4.1 Rent hav och 4.4 Forskning och utveckling.   
Förstudien knyter an till Sotenäs programförklaring 2019-2022 om att Sotenäs ska vara ett hållbart 
samhälle och mål om att vara Sverigeledande på symbios och cirkulär ekonomi med maritim 
inriktning.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Expression of Interest genomförs inom befintlig budget för Sotenäs Symbioscentrum.  
EU medfinansierar projektet med 60 procent av totala projektkostnader. Uppskattad totalbudget för 
Sotenäs kommun inför eventuellt storskaligt projekt är enligt följande: 
 
Personalkostnader:  180 000 EUR 
OH:   27 000 EUR (15 procent av personal enligt schablon)  
Resor och logi:  20 000 EUR 
Externa tjänster:  25 000 EUR 
Utrustning:   12 000 EUR 
TOTALT:  264 000 EUR 
 
Varav EU-bidrag: 158 400 EUR 
Medfinansiering: 105 600 EUR (tid av befintlig personal på Symbioscentrum) 
 
Vid ett positivt besked om att gå vidare med projektidén kommer budgeten att detaljläggas och 
justeringar kan komma att ske. "Treasure" planeras pågå från april 2023 till mars 2026. Expression 
of Interest för "Treasure" omsluter 11 parter och har en uppskattad totalbudget på 3 887 138 EUR.  

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-03-16 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun via Symbioscentrum medverkar i 
Expression of Interest för Treasure för att bidra till arbetet med att minska plast i havet samt stärka 
kommunens arbete kring tillvaratagandet av insamlad marin plast.  
 
Expression of Interest genomförs inom befintlig budget för Sotenäs Symbioscentrum.   
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Skickas till 

Utvecklare 
Näringslivs- och utvecklingschef 
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KSAU § 47 Dnr 2022/000273 

Strategisk implementering av Hållbarkunskapsturism 2.0 - projekt 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har arbetat i ett projekt med Hållbar kunskapsturism under det gångna året där vi 
tillsammans med våra grannkommuner (Lysekil, Tanum och Strömstad har format ett koncept för 
Hållbar kunskapsturism. Syftet är att synliggöra allt positivt som kommun driver i olika 
hållbarhetsprojekt/initiativ för att kunna visa detta till sina besökare, invånare, företag och 
potentiella framtida företag. Kunskapen är inte heller säsongsbetonad utan tanken är att det kan 
komma besökare året om för kunskapen. Projektet Hållbar kunskapsturism uppmärksammades av 
näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson för två veckor sedan under årsmötet "Ett enat Bohuslän".  
 
I fortsättningsprojektet är Sotenäs kommun med för att se hur man strategiskt kan implementera 
konceptet i kommunen för att få så effektivt sätt som möjligt kunna visa upp det Hållbara 
projekt/initiativ som händer i kommunen. Allt ifrån Marina återvinningscentralen, 
Symbiosnätverket och identifiera andra initiativ hos näringslivet samt vara en sammankopplande 
länk mellan aktörer.  Budget för Sotenäs kommun är i storleksordning 1 717 000 kr med 85 % i stöd 
från Tillväxtverket. 

Beskrivning av ärendet 

Hållbarkunskapsturism 2.0 skall ge tid till att forma en modell för hur vi på Sotenäs kommun kan 
arbeta för att visa upp alla de bra hållbarhetsprojekt och initiativ som pågår. Vi får ständigt nya 
förfrågningar både ifrån besökare, företag, kommuner, myndigheter om det arbete som utförs i 
kommunen. Genom att formalisera ett koncept och en modell för vad och hur vi skall visa upp de 
goda exemplen, underlätta arbetet samt förstärka kommunens identitet ännu mer som ett gott 
exempel för arbetet med Hållbarhet, Symbios och cirkulär ekonomi.  
 
Ett exempel är att vi vill utforma ett showroom (Marina Återvinningscentralen) och pop-up 
utställningar där en besökare enkelt skall få en överblick av hur verksamheten fungerar och kunna 
få till sig den kunskap som personen kan ta med sig för att sprida vidare budskapet.  

Sotenäs kommun skall efter projektets gång format en tydligt koncept/modell för hur vi når ut med 
vår Hållbara kunskap till besökare, invånare, företag och andra intresserade aktörer. Effekterna blir 
förhoppningsvis ökad besöksanledning hela året om vilket i sin tur kan påverka flera andra 
verksamheter positivt i Sotenäs kommun.  

Projekttitel: Strategiskt implementering av Hållbarkunskapsturism 2.0 
Inriktning: Besöksanledning för Hållbarkunskapsturism i Sotenäs kommun 
Projektperiod ansökan: 2022.04.01-2023.02.28 (start under April månad) 
Projektägare: Sotenäs kommun 
Budget Sotenäs kommun: 1 717 000 kr med 85 % i stöd från Tillväxtverket 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Projektet täcks till 85 % av extern finansiär. Genomförs av redan befintlig personal på Sotenäs 
Symbioscentrum.  
 
Total budget 1 717 000 kr, där medfinansiering i tid uppgår till 280 000 kr. Resterande 85 % 
finansieras av Tillväxtverket. 

Organisation och personal 
Projektet kommer utföras av befintlig personal på Sotenäs Symbioscentrum. 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sotenäs kommun går vidare med projektet "Strategiskt 
implementering av Hållbarkunskapsturism 2.0".  
Projektet genomförs inom befintlig budget för Sotenäs Symbioscentrum.   
 

Skickas till 

Utvecklare 
Näringslivs- och utvecklingschef 
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KSAU § 48 Dnr 2017/000037 

Handlingsplan ett renare Sotenäs 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige biföll 2016 en motion om ett renare Sotenäs, § 93 dnr 2016/185. 
 
Därefter beslutade Kommunstyrelsen 2 juni 2021, § 82, att ge Kommundirektören i uppdrag att 
hålla ihop arbetet för ett renare Sotenäs inom ramen för kommunens och nämndernas samlade 
hållbarhetsarbete och att återkomma med en handlingsplan för att få ett renare Sotenäs och redovisa 
vilka resurser som krävs för detta, samt att redovisa om Arbetsmarknadsenheten och det lokala 
föreningslivet kan aktiveras i arbetet.  

Beskrivning av ärendet 

Utifrån den framtagna handlingsplanen kan ett effektivt och förvaltningsövergripande arbete för att 
minska nedskräpningen ske, och integreras i kommunens styr- och ledningssystem utifrån 
kommunfullmäktigemål 13; Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv.  
 
Arbetet är en del i Hållbarhetsstrategins fokusområde för Hållbar konsumtion och produktion samt 
Havet som utgångspunkt. De befintliga aktiviteterna kan ske utifrån budget medan de föreslagna 
aktiviteterna får beredas av respektive verksamhet.   

Regelverk  
Kommuner har sedan den 1 maj 2017, enligt föreskrifterna för kommunal avfallsplanering en 
skyldighet att i avfallsplanen sätta mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpningen. 
Handlingsplanen knyter an till detta arbete utifrån den de kommunala verksamheternas rådighet.  

Organisation och personal  
Befintliga aktiviteter kan hanteras med nuvarande personal medan ansvaret för flera av de 
föreslagna aktiviteterna får utses av kommundirektören. 
Miljömässig hållbarhet. Så mycket som 80 % av plasten i haven kommer från nedskräpning på land. 
I haven orsakar plasten stor skada, inte minst på alla havsdjur trasslar in sig i plastförpackningar 
eller tror att plasten är mat. Men även skräpet som blir kvar på land kan orsaka skada på djur och 
natur. Plasten som läckt ut i natur och hav bryts förr eller senare också ner till mikroplast. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2022-03-17 
Handlingsplan för ett renare Sotenäs 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget och som 
tilläggsförslag att det läggs till så att alla delar av kommunen inkluderas. 
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Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom handlingsplanen med tillägg av att alla delar av kommunen 
inkluderas och uppdrar åt Kommundirektören att arbeta med ”Handlingsplan för ett renare Sotenäs” 
utifrån kommunfullmäktiges mål om hållbar utveckling, samt uppdrar åt kommundirektören att 
komplettera ägardirektiv till Rambo med uppgifter som utifrån handlingsplanen ankommer på 
Rambo.     
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 49 Dnr 2022/000148 

Motion - Övervakningskameror för stärkt trygghet, förebygga och 
lagföra brott 

Sammanfattning 

Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att göra en utredning för att se var man kan placera kameror. Syftet är att få till en så hög 
trygghet som möjligt och att förebygga och lagföra brott. Utredningen bör också belysa hur 
bildmaterialet som infångas kan används och av vem.   

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna vill att Sotenäs kommun gör en utredning för att se över vilka platser som kan 
kameraövervakas i syfte att förebygga och lagföra brott, och även öka den upplevda tryggheten. 
 
Kommunen tillsammans med Polismyndigheten träffas regelbundet i gruppen EST där 
brottsstatistik redovisas. I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den offentliga 
miljön i kommunen, förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under sommarens 
semesterperiod. För att kamerabevakning ska vara en möjlig åtgärd ska det finnas en känd 
problembild på en specifik plats och andra åtgärder som satts in inte givit effekt. Trenden är en 
minskad brottslighet i kommunen enligt polisens statistik. 

Nuläge 

På Integritetsmyndighetens hemsida står det, för att kamerabevakning ska vara en möjlig åtgärd ska 
det finnas en känd problembild på en specifik plats och andra åtgärder som satts in inte givit effekt.  
 
I nuläget finns det inte några utpekade problemplatser i den offentliga miljön i Sotenäs kommun, 
förutom en ökad brottslighet på Smögenbryggan under sommarens semesterperiod.   

Text från Integritetmyndighetens hemsida; 
Tillstånd behövs enligt kamerabevakningslagen om kommunen kamerabevakar en plats dit 
allmänheten har tillträde. Det kan vara ett torg eller en allmän -eller privat plats dit allmänheten har 
tillträde. Begreppet "plats dit allmänheten har tillträde" ska tolkas vitt och omfattar inte bara platser 
som allmänheten brukar vistas på, utan även områden som allmänheten överhuvudtaget har tillträde 
till. 
Ansökan ska innefatta: 
En ritning där upptagningsområdet för bevakningen tydligt framgår. 
En sammanställning över inträffade brott och andra incidenter. 
Ange när ni vill bevaka, vilka veckodagar och mellan vilka tider. 
Ange om kamerorna kommer att vara fast monterade eller rörliga i någon riktning och om de 
kommer att ha fast eller rörlig optik. 
Om anställda kommer att träffas av bevakningen krävs ett utlåtande från en person eller ett organ 
som företräder de anställda, till exempel ett skyddsombud eller en skyddskommitté. 
Vid bevakning i realtid ska ni ange var monitorn för realtidsbevakningen ska placeras och 
vem/vilka som ska kunna ta del av bevakningen i realtid 
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För att kamerabevakning ska vara tillåten krävs att ni har ett specifikt och berättigat ändamål, det 
vill säga syfte med bevakningen. Ändamålet sätter ramarna för vad ni får och inte får göra. 
Kamerabevakningen ska vara nödvändig för att uppnå det specifika ändamålet. Det innebär att ni 
inte på ett rimligt sätt kan uppnå ändamålet med någon annan metod som är mindre 
integritetskänslig. 
 
Det är viktigt att tänka på att ni måste ha ett så kallat berättigat intresse för att kamerabevaka. Ett 
berättigat intresse kan till exempel vara att förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse. 
Det måste vara ett faktiskt intresse. Det innebär att det ska handla om ett verkligt förhållande. 
Bevakar ni en plats för att förebygga, förhindra och utreda brott måste ni kunna visa att platsen är 
brottsutsatt. Ett annat berättigat intresse är att förebygga eller förhindra olyckor. Då behöver ni 
kunna visa att det finns en konkret risk för olyckor på platsen som ska bevakas. 
 
Det är viktigt att ni inte bevakar en plats som är större än nödvändigt med hänsyn till ändamålet 
med bevakningen. Detta eftersom det inte är tillåtet att samla in onödigt många personuppgifter, 
vilket kan ske om en större plats än nödvändigt bevakas. Är det inte möjligt att rikta kameran så att 
den inte filmar en onödigt stor plats och platser som är känsliga, till exempel bostäder, lekplatser 
och andra platser för nöje och avkoppling, finns det tekniska lösningar som kan maskera områden 
som filmas. 

Statistik 

Polisens statistik för Sotenäs kommun vid senaste EST möte. 
 
2022 totalt 71 anmälningar (alla anmälningar även viltolyckor)  
- våldsbrott 9 st (ex misshandel, hot, våldtäkt)  
- skadegörelse 3 st,  
- tillgrepp 7 st (ej butik)  
- narkotika 3 st, 
- bedrägerier 13 st 
 
Statistik från tidigare år och samma period. 
2021 156 anmälningar, våld 7 st, skadeg 7 st, tillgrepp 24 st, nark 9 st, bedräg 25 st 
2020 133 anmälningar, våld 10 st, skadeg 6 st, tillgrepp 31 st, nark 9 st, bedräg 11 st 
2019 133 anmälningar, våld 9 st, skadeg 12 st, tillgrepp 49 st, nark 1 st , bedräg 9 st 
  
Övrigt: Bedömd lägesbild är grön- statistiskt lugnare än ”normal” period.  

Beslutsunderlag 

Text hämtat från Integritetsmyndighetens hemsida och brottsstatistik för Sotenäs kommun. 
Säkerhetsstrategs och folkhälsosamordnares tjänsteutlåtande 2022-02-23 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 50 Dnr 2022/000156 

Motion Politiker-prao 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att  
• Sotenäs kommun inför möjligheten att erbjuda samtliga förtroendevalda att vara med i 

verksamheterna 1-3 dagar per år.  
• Ställer krav på att samtliga politiker skall deltaga (Praoa) minst en arbetsdag per år inom 

kommunal förvaltning.  
• Utreder om detta skall vara arvodesgrundande eller volontärt.  
• om man avslår ovanstående förslag, i varje fall utreder intentionerna i att genomföra en 

reform. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-16 § 22 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen 
för beredning. 

Nuläge 

Enligt Arvodesreglementet för förtroendevalda, beslutat av Kommunfullmäktige 2018-09-27 § 96, 
så är det möjligt för en förtroendevald att göra en praktikanttjänstgöring enligt § 2. Ersättning för 
detta regleras i § 9 och  § 12.  
 
De olika nämnderna har fattat egna beslut enligt följande; 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden har kontaktpolitiker som har kontakt med verksamheterna. Redan 1999 (UN 
1999-01-15 § 1) utsågs de förtroendevalda som faddrar för nämndens olika verksamheter. 
Arbetssättet syftade till att ge nämnden god kunskap om de olika verksamheterna inom nämndens 
områden för att skapa goda förutsättningar att styra och följa upp verksamheterna. 
 
Under innevarande mandatperiod kallas detta för kontaktpolitiker och beslut om fördelning av de 
förtroendevalda mellan de olika verksamheterna togs i Utbildningsnämnden 2019-04-09 § 66. En 
kontaktpolitiker har som uppdrag att följa en verksamhet under mandatperioden 2019-2022. 
Uppdraget innebär två verksamhetsbesök per läsår och ska utgå från Utbildningsnämndens styrande 
verksamhetsmål. Varje verksamhet ska ha kontakt med en politikergrupp om 2-3 stycken.  När en 
kontaktpolitiker har varit på verksamhetsbesök informerar denne kort om detta på nästkommande 
sammanträde. 

Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden beslutade 2021-12-14 att följande struktur ska gälla i Omsorgsnämndens 
verksamheter för politiska verksamhetsbesök:  
 

Ärendet "Önskat verksamhetsbesök" lyfts och syftet beskrivs av ledamot i nämnden.  
Nämnden beslutar att verksamhetsbesök ska ske och uppdrar åt förvaltningschefen att ombesörja 
detta.  
Förvaltningschef informerar avdelningschef och enhetschef att verksamhetsbesök ska ske.  
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Ledamot kontaktar enhetschef för planering av lämplig dag och tid.   
Enhetschef säkerställer sekretessunderlag, informerar medarbetare, samt hämtar in medgivande på 
förhand av verksamhetens brukare.  
Ledamot gör verksamhetsbesök tillsammans med och under ledning av medarbetare.  
Ledamot återrapporterar i nästkommande nämnd från verksamhetsbesöket, i syfte att sprida 
kunskap och få svar på kvarstående frågor. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-02-07 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-03 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 51 Dnr 2019/000257 

Utredning - Motion digitala möten 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har bifallit en motion av Mathias Bruno (M) 2019-04-25 § 36 att  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa digital 
votering samt eventuella tilläggstjänster.  
 
I beredningen inför Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 2019 deltog kommunens 
nämndsekreterare som bildade en arbetsgrupp och genomförde utredningen. På grund av Covid-19 
så avstannade arbetet med utredningen. Nu har arbetet återigen startats upp. 

Beskrivning av ärendet 

Motionären anser att ordningen i samband med kommunala sammanträden är gammalmodig. Vid 
voteringar och beslutsfattande skall samtliga ledamöter svara muntligt ja eller nej på frågorna och 
föreslår därför att ett digitalt voteringssystem införs.  Att man använder mobila appar för att 
ledamöterna ska kunna begära ordet, lämna repliker, rösta i voteringar etc. Direkt efter votering kan 
samtliga ledamöter se ett tydligt resultat. Även talarlistan uppdateras digitalt utifrån hur 
ledamöterna begär ordet.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har 31 ledamöter, att jämföra tex med Västra Götalandsregionen som har 149 
ledamöter.  
Antalet omröstningar i fullmäktige redovisas. 
År 2019 hade KF 6 sammanträden och 3 omröstningar, behandlade 131 ärenden. 
År 2020 hade KF 6 sammanträden och 8 omröstningar, behandlade 146 ärenden. 
År 2021 hade KF 7 sammanträden och 6 omröstningar, behandlade 92 ärenden. 
Totalt så har omröstningar skett i 4,5 procent av alla ärenden. 
 
Regionfullmäktige använder voteringssystemet Quickchannel. 
Handlingarna till politiska beslutsorgan skickas endast digitalt och VGR använder  
Net Publicator för förtroendevalda och möteshandlingar och protokoll på webben, dessa speglas 
från ärendehanteringssystemet Public 360. 

Utredning 2022 

De olika digitala voteringssystem som har ingått i utredningen är Digidozer och Quickchannel. 

Digidozer 
Digidozer erbjuder en möteshantering för kommunfullmäktige med votering, sluten votering, 
närvaro, föredragningslista, acklamation. Systemet kan inte hantera möteshandlingar, men det är 
möjligt att via systemet hänvisa till en länk där möteshandlingarna är publicerade. 
Digidozer Pro App & Pro är en renodlad molntjänst och kräver internetuppkoppling.   
 
Presidiet hanterar hela mötet själva med molntjänsten "Pro". Presidiet loggar in och klickar i 
närvaro, ledamöterna själva kan begära ordet, votera och så vidare. 
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Presidiet måste ha dator med fast internetuppkoppling. Ledamots-appen är en enklare 
webbapplikation och kan användas med läsplatta. Kostnad för Digidozer ca 42 000 kr/år. 

Quickchanel 
Quick Chanel erbjuder Meeting Plus, Voting via webbläsare. Med Quickchannel Meeting Plus så är 
det möjligt att lägga till agenda, hantera talare, votera, titta och ladda ner mötesstatistik. 
Quickchannel Meeting Plus är webbaserat och kan ses via valfri digital enhet. Ledamöterna kan 
begära ordet och votera med systemet och det som sker under mötet kan exporteras och läggas till i 
ett protokoll.  Total kostnad är ca 71 tkr/år exklusive moms. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Total nuvarande kostnad är 185 000 kronor för digitala verktyg, utan voteringssystem. 
Medel för voteringssystem tillkommer. 

Analys 
Kommunfullmäktige har omröstningar i 4,5 % av alla ärenden. Kostnaden för att införa ett digitalt 
voteringssystem uppgår till 45-71 tkr per år för fullmäktige. År 2021 genomfördes 6 omröstningar 
och per omröstning skulle då kostnaden varit 7500-12 000 kronor.  
 
En digital utveckling av ärendeprocessen bör göras av hela processen samtidigt, istället för att bara 
ta en del av processen. Det föreslås därför att kommunen vid upphandling av ett nytt 
ärendehanteringssystem, även upphandlar en option om ett voteringssystem som är kompatibelt 
med denna och en möteshanteringsplattform där man både kan läsa möteshandlingar som speglas 
från ärendehanteringssystemet. 

Beslutsunderlag 

Motion 2022-02-07 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-02 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen tar del av utredningen och beslutar att avstå från att införa ett digitalt 
voteringssystem, då antalet omröstningar är få i förhållande till kostnaden. 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-03-30 §§ 43-74 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 22(54)
 

 
 

Forts. KSAU § 51 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 52 Dnr 2022/000304 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag 2022 

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.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för bifallna motioner. 
Vid dagens sammanträde redovisas motionsbalansen för ärenden 2015-2022.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 29 motioner och 12 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Pågående motioner 2022-03-18 
Pågående medborgarförslag 2022-03-18 
Motionsbalans 2015-2022 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
våren 2022, och tar del av motionsbalansen för ärenden 2015-2022. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 53 Dnr 2016/000448 

Ansökan om markköp Vägga 2:262 för industri - angränsande fastighet 
Vägga 2:409 

Sammanfattning 

Sökanden önskar köpa mark för nybyggnation av bilverkstad/butik. 
Intresse har lämnats för två markområden där det ena är planlagt som allmän plats, naturmark och 
det andra markområdet inte omfattas av någon detaljplan.   

Beskrivning av ärendet 

Sökanden önskar köpa kommunal mark från fastigheten Vägga 2:262 för nybyggnation av 
bilverkstad/butik.  
 
Det ansökta markområdet (1) ligger väster om Vägga 2:409. På del av ansökt område finns ett 
lägenhetsarrende för fordonuppställning som sökanden sagt sig lösa med nuvarande ägare, ifall 
möjlighet till köp av mark finns. Området ligger utanför detaljplan.  
 
Sökanden har varit i kontakt med kommunens näringslivsutvecklare och kompletterat sin ansökan 
med ytterligare ett markområde av intresse. Markområdet (2) är beläget söder om Vägga 2:409 och 
är i dagsläget det området som är av störst intresse. Markområdet ingår i två detaljplaner (1427-
P84/3 och 1427-P94/5) där marken är belagd som allmän plats, naturmark. Kommunen är restriktiv 
till att sälja allmän plats. Då marken är planlagd som allmän plats, naturmark bedömer 
förvaltningen att avsikten sedan planläggningen varit att den inte ska säljas för enskild verksamhet. 
Ifall sökanden ska köpa till marken behövs en planändring göras. Kommunen bör inte stå för den 
kostnad som krävs för att genomföra en planändring utan det bör företaget stå för. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade ett ärende gällande tätortsnära industrimark och långsiktiga 
strategiska markköp uppe 2018-01-24 §4. Ett av besluten som togs i ärendet var att 
kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen att utreda följande områdens lämplighet 
som tätortsnära industrimark i planbesked; Hundgården på Vägga och Klippsjön. 
 
Kommunstyrelsen tog ett beslut i samma fråga 2018-02-07 §20 gällande tätortsnära 
verksamhetsområden. Ett av besluten var att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utreda 
följande områdens lämplighet som tätortsnära verksamhetsmark i planbesked; Klippsjön. 
 
I ÖP2010 finns det ett avsnitt om en tvärled mellan Kungshamn och Väjern som startar vid aktuellt 
markområde (2). Utbyggnad av en ny vägsträckning är lämplig för att utreda för att begränsa tung 
trafik genom centrala Kungshamn och för att mata framtida bostadsbebyggelse mellan Kungshamn 
och Väjern. Vägsträckningen finns även med i samrådshandlingarna för ÖP2022.  
 
Sökanden har blivit informerad om mark vid Hogenäs industriområde samt Hogenäs hamn men det 
fanns inget intresse då sökanden vill ha sin bilverkstad i närhet till samhället.  
 
I området finns det en pågående planering/diskussion om en ny framtida vattenreservoar. 
Planenheten har lämnat positivt remissvar till Västvatten och frågan är fortfarande under utredning.  
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Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om köp av mark. 
 
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att utreda ifall ett planarbete bör startas för 
industriområdet Klippsjön. 
 

Skickas till 

Sökande 
MEX-ingenjör 
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KSAU § 54 Dnr 2020/001083 

Ansökan om markköp på del av Hovenäs 1:3  

Sammanfattning 

Flera förfrågningar om markköp på Hogenäs industriområde, del av fastigheten Hovenäs 1:3, har 
inkommit från företag som vill etablera sig på platsen. Samtliga tre ansökningar som inkommit är 
planenliga.  
 
Hogenäs Park AB ansöker om markköp på Hogenäs industriområde på del av fastigheten Hovenäs 
1:3. Syftet med markförvärvet är att uppföra en industrihall där det erbjuds uthyrning av 
lagerlokaler till företag samt möjlighet för företag att köpa lokaler.  

Beskrivning av ärendet 

Syftet med markförvärvet är att uppföra företagslokaler. Sökanden önskar bygga en 54 m lång och 
20 m bred industrihall som delas av i olika avdelningar beroende på intressenternas önskemål om 
storlek. Lokalerna kommer att hyras ut men det kommer även ges möjlighet att friköpa enskilda 
lokaler så att företagare ges möjlighet att äga sina egna lokaler. I dagsläget har Hogenäs park 
kontakt med fyra företag som är intresserade av en företagslokal. Företaget äger i dagsläget 
fastigheten mittemot det ansökta markområdet där de bedriver uthyrning av lagerlokaler till företag 
och privatpersoner.   
 
Det rödmarkerade markområdet som önskas köpas är ca. 2500 kvm och planlagd som industrimark 
i den gällande stadsplanen 1427-/P87/3. Det pågår ett planarbete för en ny detaljplan för Hogenäs 
industriområde. Markområdet som önskas köpas bedöms inte påverkas i någon större utsträckning 
av framtagandet av en ny detaljplan eftersom markområdet begränsas av angränsande fastigheter 
samt väg.  

Slutsats   
Med anledning av vikten av en långsiktig hållbar markanvändning av kommunens markreserv 
föreslår förvaltningen att området inte bör säljas till verksamheter som kan anses vara lämpliga att 
etableras på planlagd mark för småindustri.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om markköp av del av Hovenäs 1:3. 
 

Skickas till 

Sökanden  
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 55 Dnr 2021/000414 

Ansökan om markköp, del av Hovenäs 1:3 

Sammanfattning 

Flera förfrågningar om markköp på Hogenäs industriområde, del av fastigheten Hovenäs 1:3, har 
inkommit från företag som vill etablera sig på platsen. Samtliga tre ansökningar som inkommit är 
planenliga. 
 
Plahn Entreprenad i Sotenäs AB ansöker om markköp på Hogenäs industriområde på del av 
fastigheten Hovenäs 1.3. Företaget avser bygga lokaler för företagets egen verksamhet samt utöka 
sin verksamhet med uthyrning av verksamhetslokaler till lokala företag för lager eller kontor i 
anslutning till lager.   

Beskrivning av ärendet 

Det rödmarkerade markområdet som önskas köpas är ca. 2500 kvm och planlagd som industrimark 
i den gällande stadsplanen 1427-/P87/3. Det pågår ett planarbete för en ny detaljplan för Hogenäs 
industriområde. Markområdet som önskas köpas bedöms inte påverkas i någon större utsträckning 
av framtagandet av en ny detaljplan eftersom markområdet begränsas av angränsande fastigheter 
samt väg.   

Slutsats   
Med anledning av vikten av en långsiktig hållbar markanvändning av kommunens markreserv 
föreslår förvaltningen att området inte bör säljas till verksamheter som kan anses vara lämpliga att 
etableras på planlagd mark för småindustri.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om markköp av del av Hovenäs 1:3. 
 

Skickas till 

Sökanden  
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 56 Dnr 2022/000246 

Ansökan om markköp, del av Hovenäs 1:3  

Sammanfattning 

Flera förfrågningar om markköp på Hogenäs industriområde, del av fastigheten Hovenäs 1:3, har 
inkommit från företag som vill etablera sig på platsen. Samtliga tre ansökningar som inkommit är 
planenliga.  
 
Uppsikt Bohuslän AB ansöker om markköp där företaget vill etablera hållbara fordonsrelaterade 
tjänster med bland annat en gör- det själv-fordonstvätt. Där det också erbjuds möjligheter till 
dammsugning, vattenpåfyllning och tanktömning av husbilar/husvagnar. Företaget vill också 
erbjuda car-sharing samt transportservice med inriktning mot enklare persontransporter till och från 
olika boenden/campingar utanför tätorten 

Beskrivning av ärendet 

Uppsikt Bohuslän AB ansöker om markköp där företaget vill etablera hållbara fordonsrelaterade 
tjänster. Basen utgörs av en bemannad gör-det-själv-fordonstvätt för personfordon med tillhörande 
släpvagnar/båtar samt en enhet för husbilar/husvagnar. Företaget planerar för en lösning med 3-4 
gör-det själv- biltvättar med två tillhörande dammsugarstationer samt en större tvätt för 
husbilar. Det kommer finnas service att hämta, lämna och tvätta bilen för dem som inte har 
tid/möjlighet att tvätta själva. Förutom tvättservice kommer även dammsugning, vattenpåfyllning 
och tanktömning av husbilar/husvagnar att erbjudas.  
  
Företaget kommer i anslutning till tvättservicen erbjuda en car-sharing service med fossilfridrivna 
fordon. Dessa möter enligt företaget ett behov av hyrbilar som finns i kommunen, såväl hos 
medborgare som hos mindre företag.   
  
Den tredje delen av verksamheten kommer erbjuda transportservice med inriktning mot enklare 
persontransporter till och från olika boenden/campingar utanför tätorten Kungshamn/Smögen. 
Dessa transportfordon avser på sikt även erbjuda utkörning av hushållsvaror och andra typer av bud. 
Denna del av verksamheten kommer också att buda på upphandlingar av kommunala transporter av 
ex färdiglagad mat, skolskjuts och även på sikt kunna erbjuda färdtjänst.  
 
  
För information så har ett annat företag ansökt om markköp för bil- och båttvätt på Hogenäs hamn. 
Företaget är inte intresserade av aktuellt markområde på Hogenäs industriområde.   
  
Det rödmarkerade markområdet som önskas köpas är ca. 2500 kvm och planlagd som industrimark 
i den gällande stadsplanen 1427-/P87/3. Det pågår ett planarbete för en ny detaljplan för Hogenäs 
industriområde. Markområdet som önskas köpas bedöms inte påverkas i någon större utsträckning 
av framtagandet av en ny detaljplan eftersom markområdet begränsas av angränsande fastigheter 
samt väg.   
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Slutsats  
Med anledning av vikten av en långsiktig hållbar markanvändning av kommunens markreserv 
föreslår förvaltningen att området inte bör säljas till verksamheter som kan anses vara lämpliga att 
etableras på planlagd mark för småindustri.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om markköp av del av Hovenäs 1:3. 

 

Skickas till 

Sökanden 
Mex-ingenjören 
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KSAU § 57 Dnr 2021/000232 

Information om ombyggnad av den nya busshållplatsen i 
Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Information lämnas om planen för ombyggnad av den nya busshållplatsen i Hunnebostrand. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2021-03-31 § 48 Kommundirektören i uppdrag att se över 
möjligheten att disponera mark i tillräcklig omfattning för ombyggnad, samt att vidare diskussioner 
förs med Trafikverket och berörda remissinstanser inklusive samhällsföreningen, för att möjliggöra 
en ombyggnation av hållplatsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och uppdrar åt samhällsbyggnadschefen 
att gå vidare med ärendet och söka nya lösningar.   
 

Skickas till 

MEX-ingenjör 
Samhällsbyggnadschefen 
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KSAU § 58 Dnr 2019/000091 

Finansiering av VA-plan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ärendet avser omfattningen av uppdraget om VA-planering för Sotenäs kommun.  

Bakgrund - tidigare beslut om olika utredningar 

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. 
 
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. 
 
Arbetet med samtliga ovan beskrivna uppdrag pågår och utredningarna kommer att ingå i 
kommunens VA-plan. 

Beskrivning av ärendet - Va-plan för Sotenäs kommun 

Kommunfullmäktiges beslutade 2021-03-18 att uppdra åt Kommunstyrelsen i samverkan med 
Miljönämnden, Byggnadsnämnden, Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB ta fram en VA plan för 
Sotenäs kommun. VA-planen ska enligt KFs beslut redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott 
senast under januari månad år 2023. 
 
Kommunfullmäktige uppdrog vidare åt Kommunstyrelsen, samhällsbyggnads-förvaltningen, att 
projektleda arbetet och att Kommunstyrelsen tillsvidare tar kostnaden för kommunens VA-plan för 
att inte tappa värdefull planeringstid samt angav: "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."  
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2022-03-30 §§ 43-74 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 32(54)
 

 
 

Forts. KSAU § 58 

 
På kommunfullmäktiges uppdrag återkommer förvaltningen här med förslag till finansiering av 
VA-planen. Arbetet med VA-plan ha inletts och förvaltningen kan konstatera att arbetet med VA-
plan kommer att utökas utifrån att samtliga utredningar behöver samordnas och fördjupas. Tiden för 
redovisning till Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför förlängas med sex månader. 

Ekonomi 
Som framgår ovan har beslut fattats om genomförande av utredningar ifråga om vatten och avlopp 
inför år 2021 till en kostnad av 1,65 mnkr. Av beloppet ska Sotenäs kommun svara för 0,9 mnkr 
och Sotenäs Vattens AB för 0,75 mnkr. 
 
Härtill kommer kostnader för VA-plan som nu bedöms till 1,5 mnkr för 2022. Förvaltningen 
kommer att återkomma med äskande i budget om ytterligare 0,5 mnkr för 2023. Planenheten, 
miljöenheten och va-bolaget bedöms härutöver bidra med ca 300 timmar vardera i framtagandet av 
va-planen enligt tidigare redovisning. Detta inom ramen för ordinarie verksamhet.   
 
Medel finns inte avsatta för projektledning och fördjupning utan föreslås hämtas från 
kommunstyrelsens ofördelade anslag. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att VA-planen finansieras av kommunstyrelsens ofördelade medel med 
1,5 mnkr för 2022.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 59 Dnr 2020/000720 

Styrdokument för Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB samt 
aktieägaravtal och samarbetsavtal 

Sammanfattning 

Ärendet avser justeringar av bolagsordningar m.m. för Sotenäs Vatten AB och Västvatten AB.  

Bakgrund  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 juni 2021 att till Västvatten AB och Sotenäs 
Vatten AB överlämna ett antal synpunkter på ett första utkast till reviderade styrdokument 

Beskrivning av ärendet 

Västvatten AB har nu reviderat styrdokumenten och ärendet avser beslut om antagande av dessa. 
De nya utkasten har diskuterats vid sammanträde med Sotenäs kommuns bolagsstyrningsgrupp. 
Även kommundirektörerna i de fyra ägarkommunerna har diskuterat huruvida styrdokumenten kan 
godkännas i de fyra kommunerna. Färgelanda, Munkedals och Uddevalla kommuner har aviserat att 
de avser att godkänna dokumenten.  
 
Bolagsstyrningsgruppen har varit överens om att förslå att bolagsordningar, ägardirektiv och 
aktieägaravtal godkänns.  
 
Samarbetsavtalet omfattar ett antal frågor som bör regleras mellan Sotenäs Kommun och Sotenäs 
Vatten AB och som inte bör regleras ett avtal som förhandlas med ytterligare tre kommuner och 
dess ägarbolag samt dessutom det gemensamt ägda driftbolaget. Detta gäller framför allt klausul 6.2 
och 9.4  
 
6.2, första meningen 
Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt inom kommunernas 
fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med punkt 9.4 sista meningen. 
 
9.4  
Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster som abonnenterna enligt 
LAV ska betala kommer kostnaden för vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. 
Kostnaden för detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar kostnadsfritt i och 
på kommunernas mark. 
 
Konsekvensen av att förslaget till samarbetsavtal antas och att dessa klausuler kvarstår av avtalet är 
en omfördelning av 650 tkr från taxekollektivet till skattekollektivet.  
 
Gruppen har i fråga om samarbetsavtalet diskuterat olika lösningar. Ett förslag har varit att det nya 
förslaget till samarbetsavtal inte antas alls, utan att Sotenäs kommun istället fortsätter leva under det 
nu gällande avtalet. Ett annat förslag har varit att "Kommunfullmäktige antar samarbetsavtal 
ankommet och registrerat hos Sotenäs kommun med undantag för bestämmelserna i 6.2 första 
meningen och i 9.4." 
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Beslutsunderlag 

1. Bolagsordning, Sotenäs Vatten AB 
2. Ägardirektiv Sotenäs kommun - Sotenäs Vatten AB  
3. Bolagsordning, Västvatten AB  
4. Ägardirektiv, Västvatten AB  
5. Aktieägaravtal  
6. Samarbetsavtal FVAB MVAB SVAB UVAB  
7. Bilaga 1 - Samarbetsavtal 2022-01-20 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2022-03-21 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget med revidering av att kommunfullmäktige 
godkänner samarbetsavtalet ankommit och registrerat hos Sotenäs kommun 20220120 med följande 
justeringar i par 6:2 och 9.4; 
Par 6: Första delen oförändrad. Lägg till - Detta gäller inte redan ingångna arrendeavtal. 
Par 9.4 Lägg till efter sista meningen- Detta gäller inte i de fall det redan finns ingångna 
arrendeavtal. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar bolagsordning och ägardirektiv för Sotenäs Vatten AB och för 
Västvatten AB samt aktieägaravtal inkomna och registrerade hos Sotenäs kommun 2022-01-20.  
 
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet, ankommit och registrerat hos Sotenäs kommun 
20220120 med följande justeringar i par 6:2 och 9.4; 
Par 6: Första delen oförändrad. Lägg till - Detta gäller inte redan ingångna arrendeavtal. 
Par 9.4 Lägg till efter sista meningen- Detta gäller inte i de fall det redan finns ingångna 
arrendeavtal. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 60 Dnr 2022/000005 

Bokslut redovisning investeringar 2021 

Sammanfattning 
En slutredovisning av investeringar ska genomföras efter projektet är avslutat. Redovisning ska omfatta 
total budget och redovisning av utgifter samt en beskrivning av genomförd investering enligt upprättad 
mall.  
 
För 2021 års investeringar redovisas uppföljning för investeringar av väsentligt belopp avseende budget 
eller utgifter. 

Beslutsunderlag 

Slutredovisning 0019-1421 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0399-1317 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0399-1320 (2022-02-07)  
Slutredovisning 0046 (2022-02-07) 
Drift och projektchefens tjänsteutlåtande 2022-03-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunfullmäktige godkänner upprättade slutredovisningar av investeringar 2021. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 61 Dnr 2022/000002 

Kommunstyrelsens rambudget 2023 

Mål 

Med utgångspunkt från fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning ska nämnden lämna 
förslag på målnivåer utifrån de resurser som finns att tillgå. 

Drift 

Förvaltningen har utifrån budgetanvisningarna i uppdrag att konsekvensbeskriva den preliminära 
ramen utifrån justeringar med en nettoutökning på 1,030 mnkr.  
 
Kommunstyrelsens nettoutökning på totalt:  +1,03 mnkr 
varav utökning detaljplaner/   +2,50 mnkr 
varav behovsanalyser/förstudie   +1,50 mnkr 
varav minskning tillfällig kompensation taxeintäkter  -0,30 mnkr 
varav tillfällig satsning teknisk service   -1,00 mnkr 
varav minskning tillfällig bredbandssatsning  -1,67 mnkr 
 
Utöver ovan ramförändring har förvaltningen sammanställt verksamhetsbehov/utökningar som 
förvaltningen står inför på totalt +4,17 mnkr som inte finns finansierade inom den preliminär 
ramen. Nettoutökning av ram föreslås därmed till +5,20 mnkr. 
 
Samtliga förändringar mellan åren har konsekvensbeskrivits i "Kommunstyrelsens rambudget 2023 
2022-03-23". 

Investering 

Förslag på investeringsbudget finns redovisad i bilagan "Kommunstyrelsens rambudget 2023 2022-
03-23" för de kommande åren 2023-2026. Investeringsäskanden har utgått ifrån MRP 2022 med 
tilläggsanslag .  

Uppräkning 

Nämnden kompenseras för årliga prisökningar och lönekostnadsökningar. Prisökningar 
kompenseras generellt motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex (KPI), 
både för externa kostnader och interna ersättningar. Intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. 
2023 års KPI-uppräkning uppgår i beslutade planeringsförutsättningar till 1,7 procent. 
Lönekostnadsökningen kompenseras nämnden genom kommunens centrala lönepott, och fördelas ut 
i takt med att årets avtal blir klara. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen rambudget 2023, 2022-03-23 
Förvaltningschefers tjänsteutlåtande 2022-03-23 
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Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att arbetsutskottet har tagit del av förslaget och att ärendet kommer 
hanteras i kommande budgetarbete. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av förslaget och ärendet kommer hanteras i 
kommande budgetarbete. 
   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 62  Dnr 2022/000337  

Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB 

Sammanfattning 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en 
regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till 
köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna 
för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv 
tagits fram. 
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad tydlighet för 
såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ställer 
sig bakom förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en 
regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till 
köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de 
senaste åren.  
 
Under 2020 och 2021 har ett arbete gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna 
för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-möten införts, samt förslag till ägardirektiv 
tagits fram. Under 2022 kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp 
för fler kommuner att bli delägare.  
 
Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 19 maj 2022 kl. 10.30. Ett 
ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman, kl. 9.30 den 19 maj. 
Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från respektive ägares 
beslut önskas senast 31 april. 

Förvaltningens synpunkter  

Ägardirektivet beskriver ägarnas vilja med bolaget, både avseende vilket uppdrag man har och 
ändamålet med verksamheten. Vidare beskrivs bland annat hur finansiering ska ske, 
avkastningskrav, ägarnas insyn och information, underställningsplikt samt ägarrepresentation.  
 
Det är kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att ägardirektivet skapar en ökad tydlighet för 
såväl bolag som ägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ställer 
sig bakom förslaget. 
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Forts. KSAU § 62  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Förslag till ägardirektiv Netwest Sweden AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget till ägardirektiv för Netwest Sweden AB och att 
Sotenäs kommuns ägarrepresentant på ägarsamrådet den 19 maj 2022 tillstyrker förslaget. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 63 Dnr 2022/000270 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, 
Kommunens Kvalitet i Korthet. Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal inom områden 
som är av stort intresse för invånarna. 
 
I rapporten har förvaltningen analyserat de nyckeltal där kommunen placerar sig bland de 25 
procent bästa och sämsta i jämförelsen år 2021, alternativt år 2020 för kostnadsjämförelser då dessa 
alltid presenteras ett år släpande.  
 
Sotenäs kommuns resultat 2021 innebar att kommunens placering återfanns bland de 25 procent 
bästa kommunerna i nio fall, samt i två kostnadsjämförelser för år 2020 (dessa släpar alltid ett år).  
Sotenäs placeras i två fall bland de 25 procent sämsta kommunerna, samt i en kostnadsjämförelser 
för år 2020. 
 
Genom att belysa dessa frågor och arbeta med förbättringar inom områden där kommunen presterar 
lågt i förhållande till andra skapas förutsättningar att förbättra den kommunala servicen och 
kvaliteten för kommunens invånare. 

Beslutsunderlag 

KKiK - Analys av resultat 2021, daterad 2021-03-11 
Controllers tjänsteutlåtande 2022-03-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av KKIK-rapporten för 2021.   

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 64 Dnr 2022/000005 

Bokslut och årsredovisning 2021 Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 2021 års 
bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 16,0 mnkr (18,1 mnkr). För koncernen uppgår 
resultatet till 23,7 mnkr (28,8 mnkr). Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts 
under räkenskapsåret. 

Årsredovisning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2021. 
Utgångspunkten i förvaltningsberättelsen är kommunkoncernen.  

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår förutom kommunen även Sotenäsbostäder AB (100 %), Sotenäs Vatten AB (100 
%), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Sotenäs RehabCenter AB (100 %) och 
Rambo AB (25 %).  
 
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 23,7 mnkr. Det genomsnittliga resultatet för de senaste 
tre åren uppgår till 21,1 mnkr. Investeringarna uppgick till 117,4 mnkr (72,9 mnkr) en ökning med 
44,5 mnkr. Soliditeten enligt balansräkningen har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 
37,2 procent.  

God ekonomisk hushållning 

Bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts under räkenskapsåret. Samtliga 
finansiella mål bedöms uppfyllda för verksamhetsåret och majoriteten av verksamhetsmålen 
bedöms vara uppfyllda. 

Kommunen 

Årets resultat uppgår till 16,0 mnkr. Förbättring av resultatet jämfört med budget beror på överskott 
inom nämndsverksamheten samt ökade skatteintäkter och generella bidrag från staten. 
Sammantaget visar nämnderna på ett överskott om 5,3 mnkr. Verksamhetens intäkter har minskat 
med 1 procent jämfört med föregående år. Minskningen beror till stor del på att reavinsterna vid 
fastighetsförsäljning minskat jämfört med föregående.  
 
Årets kostnader ökar med 3 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på ökade 
kostnader för konsulttjänster, samt högre kostnader för el och snöröjning.  
Lämnade bidrag minskar väsentligt under året jämfört med föregående år som beror förändring av 
redovisningen avseende redovisning av anläggningsbidrag till föreningar under 2020 som var av 
engångskaraktär. Även årets avskrivningar ökar pga registervård under 2021, dessa avskrivningar är 
av tillfällig karaktär.  
 
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 556,9 mnkr och skatteintäkter samt generella statsbidrag 
utgör 570,7 mnkr. Finansnettot är positivt och uppgår till 2,2 mnkr.  
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Årets resultat efter balanskravsjustering uppgår till 13,9 mnkr. Ingen avsättning till 
resultatutjämningsreserven görs då den maximal får uppgå till 20 mnkr.  
 
Årets investeringsutgifter uppgick till 35,3 mnkr. Några statliga investeringsbidrag har inte erhållits 
under året. Nettoinvesteringarna uppgick därmed till 35,3 mnkr.  
 
Soliditeten enligt balansräkningen har ökat och uppgår till 73 procent. 

Anställda 

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda ökar något och uppgår till 714. Sysselsättningsgraden 
har fortsatt öka även under 2021 då den så kallade Heltidsresan fortsatt, och de insatser som 
genomförts innebär att av kommunens tillsvidareanställda personal innehar 97 procent en 
heltidsanställning, jämfört med 83 procent för 2020. Ohälsotalet försämras något och landar för 
2021 på 9,9 procent. Ökningen har tydligt samband med pandemin.   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning daterad 2021-03-17 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse 
och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2021. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 65 Dnr 2022/000017 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB inkom 2021-02-28 med årsredovisning för 2021. Bolagets revisorer (daterat 
202-02-28) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att granskningen utförts enligt 
International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Resultatet för året är 0 mnkr. Redovisningen för 2021 visar på ett överuttag på 0,1 mnkr (föreg. år 
2,8 mnkr). Det minskar tidigare års underuttag, som sammantaget därefter uppgår till -0,9 mnkr  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker vidare att bolagsstämman fastställande av 
resultaträkning och balansräkning.  

Beskrivning av verksamhet 

Bolaget ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 29 procent i 
Västvatten AB. Detta tillsammans med Färgelanda, Uddevalla och Munkedals kommuner. 
Västvatten AB svarar för driften av va-anläggningarna i samtliga ägarbolag.  
 
Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som tilldelas av ägaren. Verksamheten bedrivs 
i ägarens ställe. Bolaget har inga anställda.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs Vatten AB årsredovisning 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 66 Dnr 2022/000016 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2020 Sotenäs RehabCenter AB  

Sammanfattning 

Sotenäs RehabCenter AB har inkommit med årsredovisning 2021. Denna antogs av styrelsen 2021-
02-25. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-10) meddelar att de granskat att bolagets verksamhet 
utförts enligt god revisionssed i Sverige.  
 
Revisorerna tillstyrker bolagstämman att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.  
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultat- och balansräkning.  
Revisorerna tillstyrker vidare att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Redovisningen för 2021 visar på ett underskott före ägartillskott på -2,7 mnkr (föreg år -2,8 mnkr). 

Beskrivning av verksamheten 

Sotenäs RehabCenter AB är en kombinationsanläggning med möjlighet till bad, friskvård och 
rehabilitering, simskola och café.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs RehabCenter AB årsredovisning 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 67 Dnr 2022/000019 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Rambo AB  

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med årsredovisningen för 2021. Bolagets revisorer meddelar att de 
granskat bolagets verksamhet och att granskningen skett enligt International Standards on Audition 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. De tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen samt tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Redovisningen för 2021 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +9,9 mnkr 
(föregående år +6,3 mnkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 2,3 mnkr. 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. Resterande del 
av årets vinst förstärker det egna kapitalet.  

Beskrivning av verksamheten 

Rambo AB;s föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera och behandla 
avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet såsom återvinnings- och 
miljötjänster.  

Beslutsunderlag 

Rambo AB årsredovisning 2021 
PWC Revisionsberättelse signerad Rambo AB 2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 68 Dnr 2022/000015 

Ombudsinstruktion för verksamhetsår 2021, Sotenäsbostäder AB  

Sammanfattning 

Sotenäsbostäder Ab inkom 2021-03-10 med årsredovisning för 2021. Den antogs av styrelsen 2022-
03-04. Bolagets revisorer (daterat 2021-03-10) meddelar att de granskat bolagets verksamhet och att 
granskningen utförts enligt International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
 
Redovisningen visar ett positivt resultat. Resultatet efter finansiella poster uppgick till +9,1 mnkr 
(föreg. år 12,9 mnkr). Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt +7,1 mnkr. Intäkterna ökar 
med +7,4 mnkr detta beror främst på försäkringsintäkter för en brand, hyresintäkterna ökar med 0,7 
procent jämfört med 2020. Kostnaderna ökar med +18,9 procent (+12,5 mnkr) framför allt beroende 
ökningen av återställningskostnader i samband med översvämningar och en brand samt att 
avskrivningarna ökar.  
Bruttoinvesteringarna uppgick för året till 31,6 mnkr. 
 
Revisorerna tillstyrker att bolagstämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt att 
bolagstämman disponerar vinsten enligt förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs till 100 procent av Sotenäs kommun. 
Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter (1 166 lägenheter) och lokaler. Bostädernas yta uppgår 
till 80 614 m2. Lokalernas yta uppgår till 8 658 m2. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 Sotenäsbostäder AB 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet för kommunens räkning: 
Godkänner Resultat- och balansräkning  
Godkänner föreslagen disposition av resultat 
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
Godkänner ansvarsfrihet för VD 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 69 Dnr 2022/000017 

Beslut om Sotenäs Vatten AB verksamhet 2021 i enlighet med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport 
och bolagsstyrningsrapport.   

Beslutsunderlag 

Bolagsstyrningsrapport 2021 Sotenäs Vatten AB  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten bedrivits enligt de kommunala befogenheterna och det 
fastställda kommunala ändamålet.    
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 70 Dnr 2022/000016 

Beslut om Sotenäs Rehabcenter AB verksamhet 2021 i enlighet med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport 
och bolagsstyrningsrapport.   

Beslutsunderlag 

Bolagsstyrningsrapport 2021 Sotenäs Rehabcenter AB  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten bedrivits enligt de kommunala befogenheterna och det 
fastställda kommunala ändamålet.    
  
  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 71 Dnr 2022/000019 

Beslut om RAMBO AB verksamhet 2021 i enlighet med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport 
och bolagsstyrningsrapport.   

Beslutsunderlag 

Bolagsstyrningsrapport 2021 RAMBO AB  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten bedrivits enligt de kommunala befogenheterna och det 
fastställda kommunala ändamålet.    
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 72 Dnr 2022/000017 

Beslut om Sotenäsbostäder AB verksamhet 2021 i enlighet med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap § 9 årligt fatta beslut och i det pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under året varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.    
 
Som grund för beslutet har kommunstyrelsen dialog under året, inskickade delårs samt årsrapport 
och bolagsstyrningsrapport.   

Beslutsunderlag 

Bolagsstyrningsrapport 2021 Sotenäsbostäder AB  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten bedrivits enligt de kommunala befogenheterna och det 
fastställda kommunala ändamålet.    
 
  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 73 Dnr 2022/000004 

Prognos helår 2022 efter februari  

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.  Rapporten 
utsändes till kommunstyrelsen 2022-03-11. 
   
Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat helårsprognos efter februari 
månad. Helårsresultatet prognosticeras till +18,0 mnkr, vilket är +11,7 mnkr bättre än budgeterade 
6,3 mnkr.  
 
De största resultatavvikelserna på helåret avser skatteintäkter och kommunal utjämning med +11,8 
mnkr. 

Beslutsunderlag 

Prognos helår 2022-02, daterad 2021-03-10 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2022-03-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 74 Dnr 2022/000369 

Arbetsförmedlingen, säkerställa tillgänglighet och lokal närvaro 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) tar upp frågan om hur kommunen kan säkerställa Arbetsförmedlingens 
tillgänglighet och lokala närvaro. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommundirektören att hålla dialog med  
Arbetsförmedlingen för att säkerställa Arbetsförmedlingens tillgänglighet och lokala närvaro. 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
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KSAU § 75  Dnr 2022/000213  

Information angående händelseutvecklingen i Ukraina 

Sammanfattning 

Information lämnas med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina.  
 
En operativ migrationsgrupp är tillsatt och gruppen har förberett ett mottagande i form av 100 
platser på Kompetenscentrum samt Abbagården. Representanter från kommunens förvaltningar 
arbetar i gruppen tillsammans med Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.  
 
Kommunen tackar alla medarbetare för deltagande i form av språkkunskap, omtanke samt 
utformandet av en organisation som gör det möjligt för kommunen att hjälpa människor i nöd.  
 
Igår meddelande dock Migrationsverket att kommunen att det förnärvarande inte kommer några 
flyktingar till Sotenäs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 76  Dnr 2019/001554  

Information från Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 § att ingå avtal om förlängning av ramavtal med 
tilläggsavtal samt hyresavtal mellan kommunen och föreningen tom. den 30 september 2022.  
Beslutet avsåg överenskommelse om förlängning av ramavtal med tilläggsavtal och förlängning av 
hyresavtal enligt påteckning på bilaga 2 och 5. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att 
reglera förhållandet mellan kommunen och föreningen enligt gällande avtal och regelverk.  
 
Vid dagens sammanträde lämnar Folketshusföreningen information i ärendet och föreslår 
alternativa förslag till lösningar. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att säga upp gällande ramavtal jämte tilläggsavtal 
mellan kommunen och Folketshusföreningen i Hunnebostrand till upphörande den 31 december 
2020. Medan diskussioner pågått mellan kommunen och föreningen har uppsägningstiden förlängts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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