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Plats och tid Distans samt i Tryggö, Kungshamn, onsdagen den 3 februari 2021 kl. 08.30-17.00. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.00. 
 

Beslutande Mats Abrahamsson (M), ordförande 
Roland Mattsson (M) deltar på distans 
Nils Olof Bengtson (M) deltar på distans 
Jeanette Loy (M) deltar på distans 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) deltar på distans 
Olof Börjesson (C) §§ 1-17, 19-23 
Stig-Arne Helmersson (C) deltar på distans § 18 
Mikael Sternemar (L) deltar på distans 
Robert Yngve (KD) deltar på distans 
 

Birgitta Albertsson (S) 
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans 
§§ 1-4, 6-21 
Jan-Olof Larsson (S) deltar på distans § 5, 22-23 
Therese Mancini (S) deltar på distans 
Bengt Sörensson (S) deltar på distans 
Anders Persson (SD) deltar på distans 
 

Närvarande 
ersättare 

Mathias Bruno (M) deltar på distans 
Helene Stranne (M) deltar på distans 
Maria Holmström (M) deltar på distans 
Pär Eriksson (C) deltar på distans 
Stig-Arne Helmersson (C) deltar på distans §§ 1-17, 
19-23 
Michael Sandberg (L) deltar på distans 
Mikael Andersson (-) deltar på distans 
  

Jan-Olof Larsson (S) deltar på distans §§1-4,6-21 
Magnus Johansson (V) deltar på distans 
Yngve Johansson (MP) deltar på distans 
 

Övriga deltagare  
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 2 
Linda Sahlström, folkhälsostrateg § 2 
Lisbeth Olsson, omsorgschef § 3 
Maria Länström, äldreomsorgschef § 3 
Mats Andresen, VD Rambo AB § 4 
Maria Ceder Askman, administratör § 5 
Maria Josefsson, anläggningsingenjör § 6-10 
Erika Hassellöv, personalchef § 11-13 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 14-15 
 

 
Niklas Nilsson, MEX-ingenjör § 18 
Johan Fransson, MEX-ingenjör § 19-20 
Eveline Savik, samhällsbyggnadschef §§ 21-22 
Elisabet Fjellman, plankonsult § 22 
Martin Andersson, projektledare § 22 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Justerare Birgitta Albertsson (S) 

Justering Protokollet justeras på kommunkansliet den 8 februari kl 08.30 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund    
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)    
Justerare    

 Birgitta Albertsson (S)   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-03 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-02-08 – 2021-03-02 
Under anslagstiden kan ärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-02-03 § 1-23 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 2(38)
 

 
 
 
 

Innehållsförteckning 

Godkännande av dagordning ............................................................................................................... 3 
Hållbarhetsstrategi 2030 ...................................................................................................................... 4 
Äldreomsorgsplan 2021-2025 .............................................................................................................. 6 
Information om nytt insamlingssystem 2023 och producentansvar returpapper ................................. 8 
Extra yta som upplåtelse för servering utomhus .................................................................................. 9 
Medborgarförslag om en Parkourpark i Hunnebostrand .................................................................... 11 
Medborgarförslag gällande containers för trädgårdsavfall ................................................................ 12 
Medborgarförslag gällande hundrastgård i Bäckeviksparken ............................................................ 13 
Medborgarförslag gällande en plats att pumpa cyklar och mopeder ................................................. 14 
Medborgarförslag gällande Väjerns återvinningscentral ................................................................... 15 
Information om Covid-19 .................................................................................................................. 17 
Resultat medarbetarundersökning 2020 för Sotenäs kommun .......................................................... 18 
Svar till Kommunrevisionen om förstudie avseende arbetet med att stärka kommunen som attraktiv 
arbetsgivare ........................................................................................................................................ 20 
Vision 2032 för Sotenäs kommun ...................................................................................................... 21 
Partistöd 2021, antagande av riktlinjer för partistöd .......................................................................... 23 
Redovisning av delegationsbeslut ...................................................................................................... 25 
Anmälningsärenden ........................................................................................................................... 26 
Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för fastigheten Vägga 2:17 m.fl. ...................................... 27 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten Strandberget, Hunnebostrand .................................. 30 
Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, Lindalskogen etapp 1 ............................ 31 
Vattenförsörjningsplan ....................................................................................................................... 32 
Detaljplan för Gamla Hunnebo, Ellene 1:383, Hunnebo 1:647 m fl Hunnebostrand gamla delen ... 35 
Information om Uppdragsbeskrivning för Folketshusföreningen Hav och Land 2021-2024 ............ 37 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-02-03 § 1-23 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 3(38)
 

 
 
 
 

KS § 1   

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med att följande ärende läggs till; 
 

• Information om Kulturhuset Hav och Land 
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KS § 2 Dnr 2020/000871 

Hållbarhetsstrategi 2030 

Sammanfattning 

Ett förslag till hållbarhetsstrategi tagits fram. Strategin har på uppdrag av Hållbarhetsrådet 
remitterats till nämnder, kommunala bolag och politiska partier med svar senast 20 november 2020.  
Hållbarhetsrådet har därefter justerat förslaget.  
 
Hållbarhetsstrategin ska verka för att genomföra Sotenäs vision om hållbar utveckling och 
kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. Strategin syftar till att styra nämnder och bolag att utifrån 
fokusområdena ta fram mål och handlingsplaner inom hållbarhet som en del i styr- och 
ledningssystemet.   

Organisation och personal  
Alla kommunala förvaltningar och bolag kommer ha en roll i förvekligandet av 
Hållbarhetsstrategin. Hållbarhetsstrategin ska integreras i målstyrningsarbetet för att effektivt få 
genomslag samt underlätta uppföljningen. Som stödfunktioner finns dels Hållbarhetsrådet som 
politiskt och tvärsektoriellt sammansatt forum, dels en folkhälsostrateg och en hållbarhetsstrateg. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategi 2030 – reviderat förslag 201126 
Remissvar Hållbarhetsstrategi 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2020-11-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 4 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att målen ska följas upp 
årligen. 
Olof Börjesson (C) föreslår att mål 13 om klimatförändringar ska vara med i strategin. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mats Abrahamssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
avslår detta.  
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) tilläggsförslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Forts. KS § 2 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Hållbarhetsstrategi 2030. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att implementera Hållbarhetsstrategin och att 
årligen uppdatera och följa upp målen. 
 

Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt följande;   
Miljöpartiet de gröna anser att det globala målet, 13 Bekämpa klimatförändringarna ska finnas med 
i Hållbarhetsstrategi 2030.  
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-02-03 § 1-23 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 6(38)
 

 
 
 
 

KS § 3    Dnr 2020/001162 

Äldreomsorgsplan 2021-2025 

Sammanfattning 

Ett förslag till äldreomsorgsplan 2021-2025 har tagits fram. Äldreomsorgsplanen är ett instrument 
för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Planen ska vara vägledande i politiska 
och verksamhetsmässiga beslut.   
 
Planen är framtagen i samarbete med äldreomsorgens chefer, omsorgsnämnden, kommunala 
pensionärsrådet samt en referensgrupp med representanter från seniororganisationer i kommunen.  
Planen redovisar de förutsättningar som finns för en äldreomsorgsplan; nationella samt lokala mål 
och styrmedel, äldreomsorgens målgrupper, nuvarande kommunala insatser samt 
befolkningsprognoser.   
 
Planen förordar, utifrån ovan nämnda förutsättningar, fem utvecklingsområden; förebyggande 
insatser, funktionella boendelösningar, digitalisering och välfärdsteknik, personal- och 
kompetensförsörjning samt systematisk kvalitetsförbättring.   
Att anta äldreomsorgsplanen innebär inga ökade personalkostnader. Planen beskriver dock ett 
projekt kring förebyggande insatser som, under två år, kommer att finansieras av statliga medel. Om 
detta projekt uppfyller sina mål har omsorgsförvaltningen för avsikt att begära utökad ram för att 
det förebyggande arbetet ska bli en del av ordinarie verksamhet.  
 
Äldreomsorgsplan 2021-2025 har gått ut på remiss till de politiska partierna. De politiska partiernas 
remissvar är inarbetade i äldreomsorgsplanen. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämndens protokoll 2020-11-19 § 145 
Utredarens tjänsteutlåtande 2020-11-12  
Äldreomsorgsplan 2020-11-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-16 § 260 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C), Robert Yngve (KD) Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 
och Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag, och föreslår som tilläggsförslag att 
eventuell utbyggnad av äldreomsorgsplatser ska ske vid Hunnebohemmet. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med ändringsförslag att texten 
ändras till, seniorboende kan vara en boendelösning, alternativt trygghetsboende, mm. 
Therese Mancini (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag, med tillägg att det ska vara 100 
procent utbildad personal. 
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Forts. KS § 3 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) tilläggsförslag, på Therese Mancinis (S) 
tilläggsförslag, på Lars-Erik Knutssons (S) tilläggsförslag och finner att Kommunstyrelsen antar 
dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutat att revidera äldreomsorgsplanen och inarbeta text enligt följande; 
• att eventuell utbyggnad av äldreomsorgsplatser ska ske vid Hunnebohemmet. 
• att texten ändras till, seniorboende kan vara en boendelösning, alternativt trygghetsboende.  
• att det ska vara 100 procent utbildad personal. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Äldreomsorgsplan 2021–2025, planen innebär två 
äldrecentrum i enlighet med Vision 2032. 
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 4    Dnr 2021/000019 

Information om nytt insamlingssystem 2023 och producentansvar 
returpapper 

Sammanfattning 

Mats Andresen, VD i Rambo AB, lämnar information om nytt insamlingssystem 2023 och 
producentansvar returpapper. 
 
Regeringen har beslutat att upphäva producentansvaret för returpapper. Syftet är att stötta 
tidningsbranschen som står i ett känsligt läge pga digital distribution. Kostnader och ansvar läggs 
istället på kommunerna och detta kommer innebära ökade kostnader för våra kommuninvånare från 
och med 2022. Kostnaden blir ca 150-300 kr per hushåll och i glesbygd ca 500 kr, kostnaderna 
kommer belasta taxan 2022. 
 
Insamlingssystemet har försenats pga nya producentansvaret för förpackningar.  
Planerad tid för implementering i Sotenäs är år 2023. Under tiden utreds framkomlighets- och 
kärlplacering, revidering av lokala avfallsföreskrifter och renhållningstaxa, nya körrutter samt 
kommunikation till hushållen. 
 
Information lämnas om RAMBO:s svar på Företagarnas skrivelse 2021-01-15 (dnr 2021/000049). 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Skickas till 

RAMBO AB 
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KS § 5    Dnr 2020/000639 

Extra yta som upplåtelse för servering utomhus 

Sammanfattning 

Under 2020 inkom önskan från krögare att få disponera extra yta av offentlig mark för att kunna 
sprida sina gäster under Covid-19 pandemin så att avstånd mellan gäster säkras enligt restriktioner 
från Folkhälsomyndigheten.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet och i Kommunstyrelsen 2020-06-11, §128, 
beslutades följande: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att under 2020 inte debitera för extra yta för uteservering som 
kommunen upplåtit, efter tillstånd från Polismyndigheten, med anledning av Covid-19.  
Verksamheterna skall efterleva de restriktioner som Folkhälsomyndigheten sätter som regel för 
restaurangverksamhet. Vid ingripande från Miljönämnden skall debitering ändå ske.  
Beslutet gällde t o m 2020-12-31.  
 
Önskan om att få fortsätta disponera en extra yta utan debitering kvarstår från krögarna inför 
säsongen 2021.  

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2021-01-01  
Kommunstyrelsens tekniska utskottets protokoll 2021-01-19 § 4 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår bifall till tekniska utskottets förslag.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga beslut fattat 2020-06-11, § 128, att inte debitera för extra 
yta, att gälla t o m 2021-12-31. 
Beslutet är fattat på grund av att restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gällande Covid-19 
kvarstår. 
Beslutet gäller under förutsättning att verksamheten följer Folkhälsomyndighetens restriktioner på 
ett sådant sätt att ingripande från Miljönämnden i mellersta Bohuslän inte behöver ske.  
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Forts. KS § 5 

Protokollsanteckning 

Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 
 
 

Skickas till 

Administratören 
Miljöchefen 
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
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KS § 6    Dnr 2018/000974 

Medborgarförslag om en Parkourpark i Hunnebostrand 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag från några elever i Hunnebostrands skola där en 
Parkourpark i Hunnebostrand önskas. Förslagsställarna föreslår att parken kan anläggas vid Folkets 
Park. En parkourpark kommer leda till att barn och ungdomar går ut och rör på sig och detta 
kommer gynna elevernas skolarbete. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-10-18 § 117 medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens bedömning är att det är viktigt att barnen har en aktiv utomhusmiljö där olika val av 
aktiviteter är möjliga. Förvaltningen delar också förslagsställarnas uppfattning att fler barn går ut 
och rör på sig om fler möjligheter ges. 
 
2018 färdigställdes en spontanidrottsplats i Kungshamn med flera olika möjligheter till aktiviteter 
bland annat Parkour. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2020-12-04 
Kommunstyrelsens tekniska utskottets protokoll 2020-12-15 § 86 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget. 
En uppskattad kostnad för att anlägga en parkourpark i Hunnebostrand uppgår till 5 000 000 kr 
beräknad utifrån vad den nyligen anlagda parkourparken i Kungshamn anlades för.  
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Skickas till 

Förslagsställarna 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS § 7    Dnr 2018/001195 

Medborgarförslag gällande containers för trädgårdsavfall 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag om önskemål om att kommunen ska ställa ut containers för 
trädgårdsavfall i kommunens samhällen. Förslagsställaren har brevledes blivit uppmanad att lämna 
sitt trädgårdsavfall på återvinningscentralen i Hogenäs och anser att detta är en mindre bra lösning. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ställer upp containrar under vår och höst i kommunens 
samhällen där fastighetsägare kan lämna sitt trädgårdsavfall. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-12-13 § 221 medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Till skillnad från det material som samlas in vid återvinningstationerna krävs öppna containrar för 
att kunna hantera trädgårdsavfall. För att uppnå förslagsställarens intentioner om tillgänglighet 
skulle detta kräva ett flertal containrar i varje samhälle som två gånger per år skulle ställas ut och 
hanteras inom förvaltningens driftbudget vilket är en icke försumbar kostnad som skulle ta resurser 
från annat. Dessutom visar erfarenheten att när öppna containrar ställs ut att det slängs en hel del 
ovidkommande och emellanåt miljöfarligt avfall i dessa vilket orsakar stora kostnader.   
 
Borttransport av privata fastighetsägares trädgårdsavfall ligger utanför kommunens uppdrag. Det 
finns också risk för missbruk med dumpning av ovidkommande och ibland miljöfarligt avfall som 
medför stora kostnader utöver dom kostnader som uppstår vid hanteringen av containrarna. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2020-12-04  
Kommunstyrelsens tekniska utskottets protokoll 2020-12-15 § 87 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma, då det ligger 
utanför kommunens uppdrag. 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Drift- och projektenheten 
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KS § 8    Dnr 2019/000998 

Medborgarförslag gällande hundrastgård i Bäckeviksparken 

Sammanfattning  

Det har inkommit med ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en hundrastgård i 
Bäckeviksparken, Kungshamn. Förslagsställaren anser att det skulle vara av stort värde för 
hundägare om man kunde avsätta västra delen av Bäckeviksparken och göra en hundrastgård. 
Vidare menar man att i den delen av parken vistas inte så många besökare och då skulle övriga 
parkdelar bli hundfria. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade 2019-10-03 § 101 medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet  

Bäckeviksparken är i skedet av en lättare upprustning med att placera fler soffor och anlägga 
rabatter med rosor och perenner. Då parken har begränsad yta med trafik runtom finns det begränsat 
med plats i parken för en hundrastgård. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2020-12-04 
Kommunstyrelsens tekniska utskottets protokoll 2020-12-15 § 88 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma. 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS § 9    Dnr 2019/001368 

Medborgarförslag gällande en plats att pumpa cyklar och mopeder 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en plats för att pumpa cyklar 
och mopeder, förslagsvis vid kommunhuset i Kungshamn. Förslagsställaren önskar en plats där man 
kan pumpa cyklar och mopeder förslagsvis vid kommunhuset. Det som föreslås är en anläggning 
med en elektiskt driven kompressor, man ger även exempel på att en sådan finns vid resecentrum i 
Trollhättan. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade 2019-11-07 § 122 medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

En sådan anläggning som föreslås är inte enbart kostsam att anlägga utan kräver även kontinuerlig 
drift och underhåll. Förvaltningens bedömning av förslaget är att såväl kostnaden för att anlägga en 
dylik anläggning samt kostnaden för kontinuerlig drift och underhåll ej kan motiveras av nyttan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2020-12-04 
Kommunstyrelsens tekniska utskottets protokoll 2020-12-15 § 89 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår att förslaget ska avslås.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men avslår detsamma, då det ligger utanför 
kommunens uppdrag. 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Drift- och projektenheten 
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KS § 10    Dnr 2020/001050 

Medborgarförslag gällande Väjerns återvinningscentral 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att flytta återvinningsstationen i Väjern. 
Förslagsställaren anser att placering och utformningen utgör stor nedskräpning i naturen och 
samhället, samt att besökare möts av denna station när det kommer till ”porten mot havet” när de 
skall besöka Kungshamn – Smögen. Stationen ligger med öppningen i öster, vilket gör att när det 
blåser från väster blåser avfall ut ur stationen. 
 
Vidare anser förslagsställaren att en lämplig placering kan vara ovanför det nya lägenhetshuset där 
Sotenäsbostäder byggt sitt nyaste hyreshus vid Lindalskogen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-26 § 132 att överlämna medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen delar förslagsställarens åsikter om att en annan placering av återvinningsstationen 
kan ha sina fördelar.  
 
Dock är det inte aktuellt med en flytt av denna i nuläget. Regeringen har fattat ett beslut om 
förändringar i insamlingssystemet som ursprungligen skulle sättas i bruk under 2021, dock stötte 
man på problem med detta då kraven på de aktörer som ska sköta detta var sådana att ingen aktör på 
marknaden kunde godkännas. Beslutet är under omarbetning och införandet har skjutits upp. 
 
I väntan på att detaljerna i det nya systemet skall falla på plats så att kommunen vet hur dom nya 
stationerna skall utformas görs ingen förändring på dom befintliga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2020-12-06 
Kommunstyrelsens tekniska utskottets protokoll 2020-12-15 § 90 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) och Roland Mattsson föreslår att medborgarförslaget besvaras med att 
Kommunstyrelsen är positiv till en ny placering av återvinningsstationen, men överlåter frågan att 
ingå i arbetet med nya Översiktsplanen (ÖP). 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsen beslutar att besvara medborgarförslaget med att Kommunstyrelsen är positiv till 
en ny placering av återvinningsstationen, men överlåter frågan att ingå i arbetet med nya 
Översiktsplanen (ÖP). 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KS § 11    Dnr 2020/000274 

Information om Covid-19 
Sammanfattning 

Information lämnas om pågående pandemi och hur kommunen gör anpassningar i verksamheterna. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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KS § 12    Dnr 2020/001243 

Resultat medarbetarundersökning 2020 för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun genomför vartannat år en medarbetarundersökning för samtliga medarbetare för 
att på så vis få en bild av hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation, kommunen som 
arbetsgivare och ledarskapet på olika nivåer inom organisationen. 
 
Medarbetarundersökningen har flera syften där det främsta är att bilda underlag till arbetsmiljö- och 
utvecklingsarbete på enhetsnivå. Enkäten är en undersökningsmetod kopplat till social, psykisk och 
organisatorisk hälsa och en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Under de tre senaste åren har det totala resultatet för Sotenäs kommun ökat inom samtliga delar i 
undersökningen.  
 
Varje ansvarig chef får i uppdrag att presentera resultatet i sin arbetsgrupp och arbeta fram en 
handlingsplan utifrån styrkor och svagheter med resultatet. Dessa handlingsplaner redovisas till 
överordnad chef och följs löpande upp vid arbetsplatsträffar med gruppen. 
 
Resultatet av medarbetarundersökningen ska vara en del av underlaget för inriktningsbeslut inom 
enheten, förvaltningen och kommunen för att stärka de delar som visar ett lägre resultat och behålla 
de delar som visar ett högt resultat.  En organisation med bra resultat visar på en verksamhet med 
goda arbetsförutsättningar, ett bra ledarskap, en hög förståelse för mål och inriktning samt 
engagemang och delaktighet vilket i sin tur leder till goda prestationer och hög måluppfyllelse.  

Beslutsunderlag 

Presentation av resultatet av medarbetarundersökning 2020 
Personalchefens tjänsteutlåtande 2020-12-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 17 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att Kommundirektören får i uppdrag att göra en analys av redovisad 
resultat och ge förslag på övergripande åtgärder och återrapportera till KS i juni 2021. 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Roland Mattsson (M) förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Kommundirektören att göra en analys av redovisad resultat 
och ge förslag på övergripande åtgärder. Ärendet ska återrapporteras till KS i juni 2021. 
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Skickas till 

Personalchefen 
Kommundirektören  
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KS § 13 Dnr 2020/001151 

Svar till Kommunrevisionen om förstudie avseende arbetet med att 
stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare  

Sammanfattning 

SKR prognostiserar att Sverige går in i en lågkonjunktur 2020 - 2021. Det i samband med vikande 
skatteunderlag, och starkt demografiskt tryck gör att de närmaste åren kommer innebära stora 
utmaningar för kommunernas ekonomi. För kommunerna blir det därmed allt viktigare att ses som 
en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa kompetensförsörjningen och sänka sjukfrånvaron.  
Kommunrevisionen i Orust kommun, Tanums kommun, Strömstads kommun och Sotenäs kommun 
har mot bakgrund av ovanstående anledning antagit en förstudie avseende arbetet med att stärka 
kommunen som attraktiv arbetsgivare. Förstudien har genomförts av Ernst & Young på uppdrag av 
de förtroendevalda revisorerna.  
Förstudiens övergripande syfte har varit att kartlägga arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare i 
kommunen. Utifrån förstudiens resultat har ett antal risker identifierats inom Sotenäs kommun.  
 
• Risk för otydlig uppföljning av kompetensförsörjningsplanen 
• Risk för att det förebyggande arbetet avseende sjukfrånvaron inte följs upp systematiskt 
• Risk för att arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare inte är tillräckligt 

organiserat 
• Risk för bristande samsyn kring arbetssätt avseende attraktiv arbetsgivare 

 
Utifrån ovan risker föreslås åtgärder per område för att minimera eller eliminera risken och stärka 
Sotenäs kommuns arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsförutsättningar och en 
låg sjukfrånvaro.  

Beslutsunderlag 

Svar till kommunrevisionen gällande förstudie avseende arbetet med att stärka kommunen som 
attraktiv arbetsgivare 
Personalchefens tjänsteutlåtande 2020-12-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 18 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar de föreslagna åtgärderna för att eliminera eller minimera de risker som 
kommunrevisionen lyfter fram i sin förstudie. 

 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Personalchefen 
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KS § 14 Dnr 2020/000583 

Vision 2032 för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 10 december 2020 om ny vision. Visionen sträcker sig till 2032 och 
börjar att gälla från och med budget 2022. Då visionen (tillsammans med programförklaringen) är 
utgångspunkten för kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning bör en 
översyn/uppdatering av dessa mål genomföras under våren 2021. För att säkerställa att visionen 
uppfylls och att skapa den röda tråden från vision till mål för god ekonomisk hushållning och vidare 
till styrande verksamhetsmål samt handlingsplan/aktiviteter.  
 
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt Kommunstyrelsen att arbeta fram ett förslag till en tid- 
och implementationsplan för kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutade vidare att uppdra 
åt Kommunstyrelsen att formge Vision 2032 i enlighet med kommunens grafiska profil 
 
Förslag till tids- och implementeringsplan är framtagen. Ett antal arbetsgrupper föreslås att bildas 
samt att en styrgrupp utses. Till styrgrupp förslås bolagsstyrningsgruppen, vilken också framöver 
kallas för koncernstyrningsgrupp. Styrgruppen ska senast 23/4-21 lägga fram förslag på 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning samt formgivning av Vision 2032.  

Beslutsunderlag 

Tidsplan 
Vision 2032 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-01-11 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 10 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M) föreslår att gruppledarna i KF tar fram förslag till representanter till 
arbetsgrupperna, att Roland Mattsson (M) utses till sammankallande, och att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott får i uppdrag att utse representanter den 17 februari.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättad tids- och implementeringsplan för Vision 2032. 
Kommunstyrelsen beslutar att utse ”Bolagsstyrningsgruppen” till styrgrupp och att namnbyte av 
gruppen sker till ”Koncernstyrningsgrupp”. 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt gruppledarna i KF att ta fram förslag till representanter till 
arbetsgrupperna, att Roland Mattsson (M) utses till sammankallande, och att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott får i uppdrag att utse representanter den 17 februari. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Gruppledare i KF 
Troman 
Löneenheten 
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KS § 15 Dnr 2021/000011 

Partistöd 2021, antagande av riktlinjer för partistöd 

Sammanfattning 

En uppdatering av hantering kring partistöd har skett med framtagande av riktlinjer samt uppdaterad 
mall för återredovisning.    
 
De uppdaterade riktlinjerna föreslår att partistöd utbetalas efter kommunfullmäktiges årliga beslut. 
Årligt beslut sker i april. Efter beslut utbetalas partistöd. Förslaget innebär vidare att 
återredovisning av partistöd inklusive granskningsrapport måste vara kommunen tillhanda senast 1 
mars varje år.  
 
Beräkning av partistöd föreslås inte förändras.  

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt 
partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive 
landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara 
bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt 
parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening 
som kan ta emot stödet.  
 
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Ett parti är 
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i 
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde 
 
Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så 
att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen ska beaktas vid fördelningen av partistödet.  
 
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt 
ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och ska ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  
 
Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin 
granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.  
 
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får – i de i 
förväg antagna reglerna för partistöd – besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i 
tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport. 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Årliga partistödet uppgår till 18 procent av ett prisbasbelopp för det aktuella året * antal mandat.  
 
Partistödet fördelas genom ett grundstöd och ett mandatstöd (rörligt stöd). aktuella året per mandat 
och år.  

Medborgarperspektiv 
Partistöd är ett sådant ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier som syftar till att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd är enligt lagstiftarens mening avsett 
för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för partistöd 
Blankett för återredovisning av partistöd samt granskningsintyg 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-01-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 20 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att granskningsrapporterna ska lämnas in senast 1 april. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna riktlinjer för partistöd, att lämnas in senast 1 april varje 
år. 
Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjerna gäller från och med 2021. 
   

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Gruppledare för politiska partier i KF 
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KS § 16 Dnr 2021/000013 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens utskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 1-22/2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll §§ 259-274/2020 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll §§ 83-98/2020 

Anställningar 

Kommunstyrelsen, förteckning över anställningar månad 11-12/2020 
Utbildningsnämnden, förteckning över anställningar månad 11-12/2020 
Omsorgsnämnden, förteckning över anställningar månad 11-12/2020 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, förteckning över anställningar månad11-12/2020 

Delegationsbeslut 

Lista på delegationsbeslut daterad 2021-01-25 

Övriga protokoll 

Rådet för hållbarhet och hälsa protokoll 2020-11-04 
Samordningsförbundet Väst protokoll 2020-11-24   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut   
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KS § 17 Dnr 2021/000012 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

Kansliavdelningen har digitaliserat listan för anmälningsärenden till Kommunstyrelsen.  
 
Detta innebär att inkomna skrivelser registreras i en egen kategori och detta förenklar hanteringen 
så att en lista kan skapas automatiskt i verksamhetssystemet. Denna lista anmäls till styrelsen. 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-01-14 87156 

 
Protokoll styrelsemöte 
Sotenäsbostäder AB 2020-12-03, 
Budget 2021 med mera 

Sotenäsbostäder AB 

2021-01-08 87066 
 

Förslag/Erbjudande angående 
Geotermisk energi 

Privatperson 

2021-01-07 87046 
 

Viktig information om barn med 
funktionsnedsättning 

Bräcke Diakoni 

2020-12-17 87410 
 

Miljönämnden § 57, Kontrollplan 
livsmedel 2021-2023 

Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2020-12-17 87409 
 

Miljönämnden § 56 - årlig 
indexjustering av timtaxa 

Miljönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2020-12-09 87411 
 

Miljönämnden § 59 Uppföljning av 
trängseltillsynen sommaren 2020 

Miljönämnden 

2020-11-30 87408 
 

Jämställdhetsmyndigheten angående 
våld i nära relationer 

Jämställdhetsmyndigheten 

2020-11-27 87407 
 

Uppdrag att förbättra möjligheterna till 
god mobil uppkoppling på fjärrtåg. 
Regeringsbeslut 

Infrastrukturdepartementet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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KS § 18 Dnr 2019/000146 

Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för fastigheten Vägga 2:17 
m.fl. 

Sammanfattning 

För fastigheten Vägga 2:17 m.fl. pågår ett detaljplanearbete som planeras antas av 
byggnadsnämnden 4:e februari. För att reglera exploatörens och kommunens ansvar för åtgärder 
och kostnader vid genomförandet av detaljplanen har förvaltningen tagit fram ett förslag till 
exploateringsavtal. 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplanen för Vägga 2:17 m.fl. har varit ute på granskning och planeras antas av 
byggnadsnämnden 4:e februari. Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus 
med plats för cirka 25-30 lägenheter. Befintlig byggnad som tidigare använts för handel är tänkt att 
rivas. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal som reglerar exploatörens och 
kommunens ansvar för åtgärder och kostnader vid genomförandet av detaljplanen.  
Exploateringsavtalet reglerar också marköverlåtelse av allmän platsmark och kvartersmark. 
 
Rambo har i planprocessen krävt att en parkeringsficka för sopbilen anordnas längs med Parkgatan. 
Exploateringsavtalet reglerar att exploatören anlägger och bekostar parkeringsfickan och dragning 
av ny trottoar. Parkeringsficka och trottoar överlämnas sedan till kommunen för fortsatt drift och 
underhåll. 
 
I norra delen av planområdet är tanken att kommunen avyttrar ett markområde om cirka 201 kvm 
avsett för parkering åt de boende. Markpriset som föreslås är 380 kr/kvm och grundas på 
marktillköpstaxan för småhus. Den mark som utgör allmän plats överlåter exploatören till 
kommunen utan ersättning. Exploatören bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar. 
 
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Avtalet måste 
upprättas innan detaljplanen antas av byggnadsnämnden. 
 
Mindre justeringar i exploateringsavtalet kan behöva göras till Kommunstyrelsen 3:e februari. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Exploatören står för samtliga kostnader vid genomförandet av detaljplanen. Förvaltningen bedömer 
att exploatörens åtaganden står i rimligt förhållande till dennes nytta av detaljplanen. 
 
Kommunen erhåller intäkt om cirka 76.000 kronor vid markförsäljning. 
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Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-01-07 
Exploateringsavtal med bilagor 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 8 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Mats Abrahamsson (M), Lars-Erik Knutsson (S) och Robert Yngve (KD) 
föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bifogat exploateringsavtal med bilagor för fastigheten Vägga 2:17 
m.fl. med justeringen att ordet "Kommunfullmäktige" byts ut till "kommunstyrelsen" i punkt 5 i 
avtalet. Mark- och exploateringsingenjören ges i uppdrag godkänna säkerheten innan detaljplanen 
antas. 

Protokollsanteckning 

Olof Börjesson (C) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Kungshamn 2021-02-03  
 
 
 
Anna-Lena Höglund 
Sekreterare 
 
 
 
Mats Abrahamsson (M)    Birgitta Albertsson (S) 
Ordförande    Justerare 
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Skickas till 

Exploatören 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KS § 19 Dnr 2020/001024 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten Strandberget, 
Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Det föreslås att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas för fyra fastigheter i närheten 
av Hunnebostrands idrottsplats.  
 
Området gäller en bebyggd fastighet och tre obebyggda fastigheter. Fastigheterna som skall ingå i 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är Ellene 2:49, Ellene 2:87, Ellene 2:88 och Ellene 
2:89.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ur Sotenäs Vatten AB Styrelsemöte 2020-09-24 § 14 
Karta över området. Bilaga 2 
Översiktskarta Bilaga 3 
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2020-10-19 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2020-11-10 § 75 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta allmänt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för 
fastigheterna: Ellene 2:49 och Ellene 2:87-89.  
  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 20 Dnr 2020/1051 

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, 
Lindalskogen etapp 1 

Sammanfattning 

Det föreslås att allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten utökas för sjutton 
fastigheter i etapp 1 av Lindalskogen, detaljplan för Väjern 3:2 m.fl. laga kraftvunnen 2018-01-16.  
 
Detaljplanen har exploaterats av en privat exploatör och tomter har börjats säljas. De sjutton 
fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten är Väjern 
3:8-3:24.   

Beskrivning av ärendet 

Exploatören har byggt ut området gällande VA och överlämnat detta till Sotenäs Vatten AB i 
enlighet med exploateringsavtal. Området behöver intagas i verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster för att fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga till Sotenäs Vatten. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ur Sotenäs Vatten AB Styrelsemöte 2020-10-22 § 15 
Fastigheter Bilaga 1 
Karta över området. Bilaga 2 
Översiktskarta Bilaga 3 
Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2020-10-27 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2020-11-10 § 76 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten för fastigheterna: Väjern 3:8 – Väjern 3:24 
   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 21 Dnr 2020/001191 

Vattenförsörjningsplan 

Sammanfattning 

Ärendet avser initiativ till framtagande av vattenförsörjningsplan för identifiering, bedömning och 
prioritering av vattenresurser i hela kommunen. Projektet föreslås genomföras av Sotenäs Vatten 
AB, samordnas med översiktsplanearbetet samt finansieras av Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens VA-planering utgör en sammanhållen och förvaltningsövergripande planering för 
vatten och avloppsförsörjningen i hela kommunen. En vattenförsörjningsplan är en metodisk 
identifiering, bedömning och prioritering av vattenresurser och befolkningsutveckling i hela 
kommunen.  
 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att redovisa nuvarande nyttjande av vattenresurser i Sotenäs 
kommun samt identifiera framtida behov och tillgångar av vattenresurser för 
dricksvattenförsörjning. Vattenförsörjningsplanen skall fungera som underlag för att tillgången till 
vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i kommunen ska kunna säkras på lång sikt. 
Tidsperspektivet i vattenförsörjningsplanen är ett flergenerationsperspektiv vilket rör sig om ca 50-
100 år.   
 
Vattenförsörjningsplanen kopplar till kommunens översiktsplan (ÖP) och delar av planen bör 
presenteras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Kopplingen mellan ÖP och 
vattenförsörjningsplanen finns tydligt beskrivet i länsstyrelsens och i SGUs vägledning. 
Samordning med ÖP bör göras genom avstämningar med plan- och byggenheten samt 
ekonomiavdelningen både ifråga om informationsinhämtning (tex avseende befolkningsprognoser) 
och synkronisering av dokumenten. 
 
Vattenförsörjningsplanen bör tillsammans med andra relevanta delar av VA-planen införlivas i ÖP 
efter VA-planens färdigställande. 
 
Arbetet påbörjas våren 2021. Planen beräknas vara klar december 2021. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Beräknad kostnad av projektet är 350 000 kr exkl. moms, varav cirka 250 000 kr är för Västvattens 
upphandling och resterande för Sotenäs kommuns och Sotenäs Vattens interna handläggning i 
ärendet.  
Styrelsen för Sotenäs Vatten AB har enligt uppgift beslutat att begära finansiering via 
skattekollektivet.  
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Forts. KS § 21 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 98, att Sotenäs Vatten AB skulle utföra 
utredning inom sin budget och med resurser i sitt driftbolag Västvatten AB avseende en eventuell 
anslutning till den s.k. Vänerledningen. Detta efter att Sotenäs vatten AB lyft att nuvarande 
råvattentäkters kapacitet i framtiden känns osäker när det gäller ökad befolkning och nya 
etableringar.  
 
Uddevalla kommun har beslutat och Färgelanda kommun föreslagit att motsvarande utredning 
bekostas av respektive kommun. Munkedal hanterar frågan i december. I Sotenäs kommun är 
antalet va-abonnenter större än skattekollektivet, vilket kan motivera en annan fördelning av 
kostnaderna än i Uddevalla och Färgelanda, även om en vattenförsörjningsplanering i någon mån 
även omfattar dricksvattentillgång även för enskilda vattentäkter. 
 
Kommunen har möjlighet till viss finansiering via beviljad ansökan från Jordbruksverket 
motsvarande ca 100 tkr. Ansökan avser undersökning av vilken kapacitet av vatten som skall 
byggas upp/nyttjas i vattenbruksområde för landbaserat vattenbruk. 
 
Det kan också komma att finnas medel hos Havs- och Vattenmyndigheten; ”Stöd för säkrad 
dricksvattentillgång”. Beslut om vilka anslag som kommer att kunna sökas under 2021 är emellertid 
ännu inte fattat. Detta är enligt uppgift från Sotenäs Vatten AB medel som kommunen, inte bolaget, 
kan söka. 
 
Förvaltningen bedömer att den nedan föreslagna finansieringen utgör en rimlig uppdelning mellan 
VA-kollektivet och skattekollektivet i just Sotenäs kommun.  

Organisation och personal 
Personal anställd hos Västvatten AB projektleder framtagandet av planen med stöd av extern 
konsult.  

Medborgarperspektiv 
Kommunen har idag god tillgång på dricksvatten för överskådlig tid. Med hänsyn till de långa 
utrednings- och utbyggnadstider är det dock angeläget att dricksvattentillgången säkras även på lång 
sikt och att redundans vid avbrott säkerställs.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2020-12-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-16 § 269 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att då Vattenförsörjningsplanen är del av Avfallsplanen så ska 
Sotenäs kommun betala kostnaden för Vattenförsörjningsplanen. 
Olof Börjesson (C) och Jeanette Loy (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Roland 
Mattssons (M) förslag. 
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Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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 Sotenäs kommuns budget.  
 
Kostnaden 350 000 kronor, finansernas genom KS ofördelade medel. 
 
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Västvatten AB 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
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KS § 22 Dnr 2014/000696 

Detaljplan för Gamla Hunnebo, Ellene 1:383, Hunnebo 1:647 m fl 
Hunnebostrand gamla delen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav 2010 förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Gamla 
Hunnebostrand. Området omfattar framförallt de äldre delarna av Hunnebostrands samhälle, 
lokaliserade kring den karaktäristiska hamnmiljön. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat granskningsutlåtande och antagandehandlingar för 
rubricerat område. Granskningshandling av detaljplanen daterade 2019-11-13 har varit utställda för 
granskning under tiden13 februari till 12 mars 2020. Området omfattar framförallt de äldre delarna 
av Hunnebostrands samhälle, lokaliserade kring den karaktäristiska hamnmiljön.  
 
Byggnadsnämnden föreslås att godkänna granskningsutlåtande samt antagandehandlingar och 
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.   

Beslutsunderlag 

Granskningsutlåtandet daterat 2021-02-18  
Planbeskrivning daterade 2021-02-18 
Plankarta 1-4 daterade 2021-02-18 
Planarkitektens tjänsteutlåtande 2020-12-17 
Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-11-19 § 146 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-20 § 9 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Mikael Sternemar (L) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till 
arbetsutskottet förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna antagandehandlingar daterade 2021-02-18.  

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Gamla Hunnebo, Ellene 1:383, Hunnebo 1:647 
m fl Hunnebostrand, daterad 2021-02-18. 
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Protokollsanteckning 

Lars-Erik Knutsson (S) deltar inte i handläggning av ärendet pga jäv. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 23 Dnr 2020/001227 

Information om Uppdragsbeskrivning för Folketshusföreningen Hav 
och Land 2021-2024 

Sammanfattning 

Jan-Olof Larsson (S) ställer fråga om uppdraget till Kulturhuset Hav och Land. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-01-20 § 19 att återlämna ärendet till 
Utbildningsnämnden för fortsatt dialog med Kulturhuset Hav och Land om uppdrag och 
uppdragsersättning, återrapporteras senast 30 april 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden beslutade 2020-12-14 att anta en uppdragsbeskrivning för 
Folketshusföreningen Hav och Land och att det årliga uppdragsstödet ska vara 160 000 kr. 
Utbildningsnämnden beslutade också att rekommendera Kommunstyrelsen att utifrån kommunens 
förutsättningar anslå ytterligare medel för uppdraget till Folketshusföreningen Hav och Land.   
Uppdraget ska ersätta tidigare avtal med Sotenäs kommun.  
 
Folketshusföreningen Hav och Land har sedan 1993 haft ett avtal med Sotenäs kommun där 
kommunen åtagit sig att täcka föreningens förluster som uppkommer i samband med föreningens 
service till ”förenings- och kulturliv, skola och allmänhet m.m.”. Avtalet löpte ut 2020 men har 
förlängts med fyra månader under det att förhandlingar med föreningen pågått. 2020 har Sotenäs 
kommun antagit ett reglemente för kulturstöd och det finns nu anledning att låta föreningen övergå 
till det nya systemet att fördela uppdragsstöd. 
 
Föreningens verksamhet och ambitioner har växt de senaste åren. Det återspeglas i de stora 
underskotten de senaste åren där det enskilt högsta varit 1,2 miljoner kronor. Med ett tydligt 
formulerat uppdrag med former för uppföljning och ett fastslaget årligt stöd kommer både 
föreningen och kommunen att veta vad som förväntas av motparten. 
 
Utbildningsnämndens budgeterade medel för uppdragsstöd motsvarar inte alls Folketshusföreningen 
Hav och Lands ambitioner för uppdraget. Under den tid som det tidigare avtalet med föreningen 
löpt har verksamheten utvecklats betydligt. Förslaget från förvaltningen är därför att 
Utbildningsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att skjuta till extra medel så att uppdraget 
kan utföras på en rimlig nivå utifrån kommunens förutsättningar. 

Medborgarperspektiv 
Kulturhuset Hav och Land är Sotenäs kulturhus enligt beslut från Kommunfullmäktige. Det är av 
intresse för hela kommunen, alla våra medborgare och våra föreningar, att ha ett väl fungerande 
kulturhus med gedigen verksamhet. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
 
 


	Innehållsförteckning
	KS § 1
	Godkännande av dagordning
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 2 Dnr 2020/000871

	Hållbarhetsstrategi 2030
	Sammanfattning
	Organisation och personal

	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts. KS § 2
	Kommunstyrelsens förslag
	Protokollsanteckning
	Skickas till
	KS § 3    Dnr 2020/001162

	Äldreomsorgsplan 2021-2025
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Forts. KS § 3
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 4    Dnr 2021/000019

	Information om nytt insamlingssystem 2023 och producentansvar returpapper
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 5    Dnr 2020/000639

	Extra yta som upplåtelse för servering utomhus
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Forts. KS § 5
	Protokollsanteckning
	Skickas till
	KS § 6    Dnr 2018/000974

	Medborgarförslag om en Parkourpark i Hunnebostrand
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 7    Dnr 2018/001195

	Medborgarförslag gällande containers för trädgårdsavfall
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 8    Dnr 2019/000998

	Medborgarförslag gällande hundrastgård i Bäckeviksparken
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 9    Dnr 2019/001368

	Medborgarförslag gällande en plats att pumpa cyklar och mopeder
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 10    Dnr 2020/001050

	Medborgarförslag gällande Väjerns återvinningscentral
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts. KS § 10
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 11    Dnr 2020/000274

	Information om Covid-19
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 12    Dnr 2020/001243

	Resultat medarbetarundersökning 2020 för Sotenäs kommun
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Forts. KS § 12
	Skickas till
	KS § 13 Dnr 2020/001151

	Svar till Kommunrevisionen om förstudie avseende arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 14 Dnr 2020/000583

	Vision 2032 för Sotenäs kommun
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Forts. KS § 14
	Skickas till
	KS § 15 Dnr 2021/000011

	Partistöd 2021, antagande av riktlinjer för partistöd
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Forts. KS § 15
	Konsekvensbeskrivning
	Ekonomi
	Medborgarperspektiv

	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 16 Dnr 2021/000013

	Redovisning av delegationsbeslut
	Kommunstyrelsens utskott
	Anställningar
	Delegationsbeslut
	Övriga protokoll
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 17 Dnr 2021/000012

	Anmälningsärenden
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens beslut
	KS § 18 Dnr 2019/000146

	Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för fastigheten Vägga 2:17 m.fl.
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Konsekvensbeskrivning
	Ekonomi

	Forts. KS § 18
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Protokollsanteckning
	Omedelbar justering
	Forts. KS § 18
	Skickas till
	KS § 19 Dnr 2020/001024

	Verksamhetsområde för vatten och spillvatten Strandberget, Hunnebostrand
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 20 Dnr 2020/1051

	Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, Lindalskogen etapp 1
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Skickas till
	KS § 21 Dnr 2020/001191

	Vattenförsörjningsplan
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Konsekvensbeskrivning
	Ekonomi

	Forts. KS § 21
	Organisation och personal
	Medborgarperspektiv

	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Forts. KS § 21
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Skickas till
	KS § 22 Dnr 2014/000696

	Detaljplan för Gamla Hunnebo, Ellene 1:383, Hunnebo 1:647 m fl Hunnebostrand gamla delen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens förslag
	Forts. KS § 22
	Protokollsanteckning
	Skickas till
	KS § 23 Dnr 2020/001227

	Information om Uppdragsbeskrivning för Folketshusföreningen Hav och Land 2021-2024
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Medborgarperspektiv

	Forts. KS § 23
	Kommunstyrelsens beslut


