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Plats och tid Distans och i Tryggö kommunhuset, Kungshamn, torsdagen den 19 maj 2021, kl 08.30 -13.35. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00.- 13.00. 

Beslutande 
 
Mats Abrahamsson (M) Ordförande   
Olof Börjesson (C)  
Roland Mattsson (M) deltar på distans  

 
Therése Mancini (S)  
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans   
 

Närvarande 
ersättare 

 
Jeanette Loy (M) deltar på distans  
Mikael Sternemar (L) deltar på distans  

 
Birgitta Albertsson (S) deltar på distans   

Övriga deltagare 
 
David Fransson, projektledare § 112 
Per Svensson, närings- o utv..chef § 112, 126 
Jan-Olof Larsson § 112 
Pär Eriksson, KSTU § 112  
Niklas Nilsson, MEX-ingenjör § 113 
Emelie Andersson, MEX-ingenjör § 114 
Alicia Thyrsson, MEX-ingenjör § 115 
Anders Bergqvist, plankonsult § 116 
Philip Söderberg, digitaliseringsutv. § 117 
 
 

 
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg § 120-121 
Matti Lagerblad, plankoordinator § 123 
Mikael Svensson, SVAB § 124 
Eveline Savik, samhällsbyggnadsc.§ 123-125 
Ulrika Gellerstedt, ekonomichef § 124 
Emma Ek, utvecklare § 126 
Maria Vikingsson, kommundirektör, sekr § 113 
Anna-Lena Höglund, sekreterare §§ 111-112, 114-126 
 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras den 15 juni kl 09.00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund 111-112, 114-125  Maria Vikingsson § 113 
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-09 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-06-15 – 2021-07-07. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 111  

Godkännande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med att följande ärenden utgår; 
 

• Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 
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KSAU § 112 Dnr 2020/000451 

Information om etableringsprojekt Hogenäs Norra 

Sammanfattning 

Information lämnas om etableringsprojekt vid Hogenäs Norra. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Projektledare  
Chef näringsliv- och utveckling 
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KSAU § 113 Dnr 2019/001106 

Ansökningar om att få köpa industrimark vid Lökholmens 
industriområde, del av Hunnebo 1:647 

Sammanfattning 

Tre företag har ansökt om att köpa cirka 1250 kvm oexploaterad industrimark vid Lökholmens 
industriområde. Förvaltningen föreslår att avslå ansökningarna och – i den mån det är möjligt – 
erbjuda mark vid Bratteby industriområde istället. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen äger cirka 1250 kvm planlagd mark för industriändamål vid Lökholmens 
industriområde. Marken är inte exploaterad och får närmast liknas vid råtomt, fast med framdragen 
väg. Tre företag har ansökt om att köpa marken, GH Service AB, 3H Holding Henrik Höglund AB 
samt Daniel och Jens Bygg AB. Förvaltningen har låtit företagen beskriva syftet med det önskade 
markköpet och redovisa nyckeltal.  
 
För marken gäller stadsplan 1427-P85, beslutad 1985-02-22. Enligt planen får högst hälften av 
tomten bebyggas och byggnadshöjden är reglerad till 17 meter räknad över grundkartans nollplan. 
Möjlig byggnadshöjd kan jämföras med Swede Ships skrovhall intill. 
 
Genom den potentiella industritomten går Soteleden. Tidigare har stigen troligtvis använts vid 
stenbrytning i stenbrotten ovanför. När det gäller Lahällaområdet biföll kommunfullmäktige en 
motion om att i arbetet med ny översiktsplan speciellt utreda framtida utveckling av området som 
utvecklingsområde för besöksmål med inriktning att belysa tidigare stenhuggeriverksamhet, KF 
2018-04-24 § 52.  
 
I kommunens nuvarande översiktsplan, ÖP2010, framgår att befintliga verksamheter ska ges 
utrymme för utveckling och att verksamheter med marin inriktning ska prioriteras. Vidare framgår 
att nyetableringar bör ske med inriktning mot småindustri, kontor, handel och hantverk samt att 
verksamheter med stor omgivningspåverkan ska undvikas. 
 
Enligt nyligen antagen taxa för industrimark är genomsnittsvärdet för råtomt på Lökholmens 
industriområde 263 kr/kvm och färdig tomt 473 kr/kvm. Taxan baseras på att köparen står för 
kostnader kopplade till köpet, såsom fastighetsbildning och VA-anläggningsavgift. Vid eventuell 
försäljning kan ett pris om 350 kr/kvm vara rimligt, med anledning av att framdragen väg finns, 
vilket inte innefattas av begreppet råtomt. 
 
En förfrågan har skickats till Västvatten AB för att säkerställa att den aktuella marken inte är 
föremål i utredningen om Hunnebostrands reningsverk och dess kapacitet.  
 
Kommunen äger även planlagd småindustrimark vid Bratteby industriområde, precis öster om 
Hunnebohemmet. Förvaltningen har äskat pengar för utbyggnad av industriområdet. Daniel & Jens 
Bygg AB har tackat nej till mark vid Bratteby industriområde. 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-06-09 §§ 111-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(28)
 

 
 

Forts. KSAU § 113 

Beslutsunderlag 

Karta över markområdet 
Redovisningar från respektive företag 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökningarna och, i den mån det är möjligt , 
erbjuda mark vid Bratteby industriområde istället. 

 

Skickas till 

Mex-ingenjör 
Sökanden med besvärshänvisning 
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KSAU § 114 Dnr 2020/001139 

Ansökan om byte av mark, Gravarne 1:216 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna av Gravarne 1:216 har inkommit med en ansökan om byte av mark för att förflytta 
fastigheten från vägen. De ansöker samtidigt om tillköp av mark för att uppföra en uteplats på 
baksidan om sin fastighet.     

Beskrivning av ärendet 

Kleven fastigheter KB har ansökt om att köpa till samt byta mark med den kommunalt ägda 
fastigheten Gravarne 3:1 till sin fastighet Gravarne 1:216. Den befintliga byggnaden på den privata 
fastigheten är idag i renoveringsbehov samt placerad så att den delvis tar mark för trottoar i anspråk 
på Hamngatan. Fastighetsägarna avser att ersätta den nuvarande byggnaden med en ny byggnad 
inrymmande kontor och lager för sin verksamhet.   
 
Fastighetsägarna önskar att genom fastighetsreglering flytta bak sin fastighet en meter för att frigöra 
utrymme för trottoaren. De ansöker därför om att byta bort en meter mark för trottoar på framsidan 
av sjöboden mot att erhålla en meter markyta bakom sjöboden. Bytet av mark avser ca. 6 kvm. På 
så sätt skapas möjligheten att upprätta en ny byggnad utan att ta mark för trottoar i anspråk. 
Ansökan avser också tillköp av mark på baksidan som ska nyttjas till uteplats för fastigheten, vilket 
avser ca 25–30 kvm mark.   
 
Gravarne 1:216 har bildats vid en avsöndring år 1911. Detta medför att gränsen inte är lagligen 
bestämd, vilket innebär att dess exakta läge är okänt. Avsöndringar av mark är en äldre form av 
fastighetsbildning, som länge gjordes utan krav på inblandning av lantmätare. Avsöndringen som 
jorddelningsåtgärd användes intensivt kring sekelskiftet år 1900. Åtgärden ersattes med avstyckning 
år 1928 och har sedan dess varit ogiltig. Fastigheter som bildats genom avsöndring är att räkna som 
självständiga fastigheter, men det går inte att säga exakt var en gräns går innan dess att Lantmäteriet 
genomfört en gränsbestämning. Enligt köpehandling/köpebrev från tiden för avsöndringen uppgår 
arealen till 89,25 kvm.   
 
År 1941 skapades ett förslag till tomtindelning som reglerar kvarterets indelning i fastigheter. Före 
1972 var tomtindelning en obligatorisk förutsättning för att få bilda fastigheter inom 
stadsplanelagda områden och gäller idag som detaljplanebestämmelser.  För att ändra eller upphäva 
en tomtindelning krävs en ändring av detaljplanen. Fastighetsbildning får inte ske i strid mot 
tomtindelningar och för att utgångsläget ska vara planenligt behöver fastigheten överensstämma 
med tomtindelningen.  
 
När tomtindelningen fastställdes så bildades en tomt administrativt, men i detta fall så följdes den 
aldrig upp av en tomtmätning. Detta innebär att fastigheten aldrig bildades rättsligt och därmed är 
gränserna fortsatt obestämda. De övriga fastigheterna som omfattas av tomtindelningen har på 
senare år fastighetsbildats. En mindre avvikelse från tomtindelningen har då gjorts så att dessa 
fastigheter inte längre äger mark som avser gata eller trottoar. 
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Forts. KSAU § 114 

Beslutsunderlag 

MEX-konsultens tjänsteutlåtande 2021-05-28 
Karta 
Tomtindelningsbestämmerlser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till stor del genomföra tomtindelningsbestämmelsen 
för Gravarne 1:216. I första hand ska mark för avsedd för trottoar/ gata bytas mot mark i öster.  
Resterande del av mark som överlåts utöver det ska säljas för 1480 kr /kvm.  Fastighetsägaren av 
Gravarne 1:216 bekostar förrättningskostnaderna. Berghällen ska värnas. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå förfrågan om köp av mark för uteplats utanför 
tomtindelningsbestämmelsen.   
 

Skickas till 

Sökande inkl besvärshänvisning  
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KSAU § 115  Dnr 2021/000147 

Ansökan om köp av arrenderad mark på fastigheten Uleberg 4:1 

Sammanfattning 

Arrendatorerna till arrendena 0211-016, 0211-019 samt 05002060 har inkommit med en gemensam 
ansökan om att få köpa respektive mark från den kommunala fastigheten Uleberg 4:1.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har tre arrendeavtal med nr 0211-016, 0211-019 samt 05002060 där respektive 
arrendator ansökt om att få köpa loss marken de idag nyttjar genom anläggningsarrende eller 
lägenhetsarrende. Arrendena är belägna på den kommunala fastigheten Uleberg 4:1. får idag nyttjas 
som sjöbod, yrkesfiske respektive möten med ledningsgrupp, strategimöten, benchmarking och 
framtidsvision.   
Arrendatorerna önskar köpa marken med hänvisning till gällande detaljplan, som anger att marken 
är kvartersmark avsedd för hamnområde, samt att andra kommuner i Sverige säljer mark avsedd för 
enstaka byggnader. Arrendatorn till 05002060 anger även att han önskar bygga om för att 
möjliggöra nya arbetstillfällen, samt att byggnaderna behöver renoveras. 

Regelverk  

KF 1996-12-12 § 102 anger att försäljning av sjönära mark inte ska ske.   
Kommunens sjöbodspolicy anger att fastighetsbildning för separata sjöbodar inte medges. 
Arrendeavtalen anger att arrendatorn ansvarar för att alltid hålla arrendestället, inklusive byggnader, 
i vårdat skick.   

Beslutsunderlag 

MEX-konsultens tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Nuvarande arrendekontrakt  
Skrivelse från arrendator 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå förfrågan om köp av arrenderad mark.  
 

Skickas till  

Sökande inkl besvärshänvisning 
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KSAU § 116  Dnr 2021/000441 

Genomförandeavtal Finntorp 2:325 

Sammanfattning 

Ica Bovall har för avsikt att etablera sig på fastigheten Finntorp 2:325. Fastigheten ägs av 
Jensegårds Fastighets AB (bolaget). Bygglovet för byggnationen har villkorats av att 
medfinansieringsavtal med Trafikverket skall tecknas för anläggandet av gc-passage över väg 174. 
Trafikverket tecknar endast medfinansieringsavtal med berörda kommuner. Åtagandet enligt 
medfinansieringsavtalet skall i sin helhet övertas av bolaget.  
Med anledning av ovanstående har genomförandeavtal upprättats där bolaget påtar sig samtliga 
åtgärder enligt medfinansieringsavtal. Dessutom reglerar avtalet att bolaget skall finansiera 
anslutande gångväg till gc-passagen samt en breddning av Jensegårdsvägen som krävs för att 
transporter till Finntorp skall kunna utföras på ett trafiksäkert sätt. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med att bygglov gavs för ny ICA-butik på fastigheten Finntorp 2:325, villkorades 
bygglovet med att medfinansieringsavtal med Trafikverket skulle upprättas för gc-passage över väg 
174. Trafikverket tecknar endast medfinansieringsavtal med berörda kommuner, inte med 
privatpersoner eller andra juridiska personer. Fastigheten Finntorp 2:325 ägs av Jensegårds 
Fastighets AB (bolaget). 
 
Utöver gc-passage över väg 174 behövs anslutande gc-väg till denna och omkringliggande 
infrastruktur byggas. Anslutningsvägen berör utöver kommunal mark också Sotenäsbostäders mark. 
Sotenäsbostäder har godkänt sträckningen. 
Vidare har bolaget i diskussionerna med kommunen påtalat att de måste bredda Jensegårdsvägen, 
som är en kommunal gata, för att klara transporter till fastigheten. 
 
Genomförandeavtal har upprättats där bolaget påtar sig samtliga kostnader för ovan angivna 
anläggningar. Trafikverket utför anläggningar inom vägområdet och kommunen inom sin och 
Sotenäsbostäders mark.  
Bolaget skall ställa säkerhet om 1.500.000 kr för att säkerställa finansieringen av ovan angivna 
anläggningar. Säkerheten återlämnas när anläggningarna är utförda. 
 
Trafikverket respektive kommunen kommer att svara för drift och underhåll av anläggningarna när 
dessa är färdigställda.  

Ekonomi  
Samtliga kostnader i samband med projektering och anläggandet av redovisade anläggningar skall 
täckas av bolaget. 
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Forts. KSAU § 116 

Beslutsunderlag 

Genomförandeavtal med bilagor 
MEX-konsultens tjänsteutlåtande 2021-06-04 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att man ska uppdra åt Kommundirektören 
att genomföra en förhandling  med Trafikverket om aktuell vägsträcka, därefter uppdrar 
arbetsutskottet till Kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut i ärendet. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt Kommundirektören att genomföra en 
förhandling  med Trafikverket om aktuell vägsträcka, därefter uppdrar arbetsutskottet till 
Kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut i ärendet. 
 

Skickas till 

Kommundirektören  
Kommunstyrelsens ordförande 
Jensegårds Fastighets AB 
Samhällsbyggnadschef 
Exploateringskonsult 
Plan- och byggchef 
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KSAU § 117  Dnr 2021/000098 

Medborgarförslag om ett digitalt forum där medborgarna kan följa och 
vara delaktiga i kommunens planprocesser 

Sammanfattning 

Britt Wall och Olle Törnquist har skickat in ett medborgarförslag med önskemål om ett digitalt 
forum där medborgarna kan följa och vara delaktiga i kommunens planprocesser. 
Förslaget går i linje med kommunens nuvarande hantering av planprocesser.  

Beskrivning av ärendet 

Föreslaget digitalt forum lämpar sig inte för detaljplaneprocessen på grund av att 
detaljplaneprocessen är detaljerat lagstyrd och brev skickas alltid till en specifik berörkrets i 
respektive detaljplan. Det är endast de som ingår i den specifika berörkretsen som deltar med frågor 
och svar under detaljplaneprocessen. I breven finns information om var planhandlingar finns, hur 
man kan framföra sina synpunkter och en kontaktperson som kan svara på frågor. Alla detaljplaner 
med tillhörande utredningar tillgängliggörs sedan digitalt på kommunens hemsida. 
 
I översiktsplaneprocessen finns det däremot inte en specifik berörkrets. I pågående arbete med 
översiktsplanen kommer dialogen med medborgare att ske med stöd av en kommunikationsplan i 
syfte att underlätta för kommunens medborgare att ta del av översiktsplanen och lämna synpunkter 
eller ställa frågor. Översiktsplanen kommer att vara i digital form och tillgängliggöras via 
kommunens hemsida. Allt underlags- och samrådsmaterial kommer att finnas tillgängligt när 
samrådet påbörjas. 
 
Kommunen har under rådande pandemi haft både fysiska och digitala samrådsmöten. 
 
Kommunen har även nyligen lanserat en digital, grafisk och interaktiv "dashboard" som tydligt 
visar var det pågår detaljplanearbete i kommunen. Dashboarden finns även den tillgänglig digitalt 
via kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Digitaliseringsstrategs tjänsteutlåtande 2021-05-25 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att ärendet remitteras till Byggnadsnämnden. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till Byggnadsnämnden för 
synpunkter. 
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Forts. KSAU § 117 

 

Skickas till 

Byggnadsnämnden 
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KSAU § 118  Dnr 2021/000078 

Temporärt beslut om utdebitering till respektive kommun för att 
finansiera Kommunakademin Väst år 2022 

Sammanfattning 

Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. 
Kommunakademin Väst inkom 2021-01-22 med budget och verksamhetsplan 2021. Budgeten på 
helår är 1465 tkr och beräknas ge ett mindre överskott på 35 tkr. Kostnaden delas lika mellan 
Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner. Vad gäller kommunernas del av kostnaden kommer den 
2021 att hanteras inom ramen för Fyrbodals kommunalförbunds medel.  
För 2022 beslutade Fyrbodals arbetsutskott i oktober att utse en arbetsgrupp bestående av 
kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende långsiktig 
finansiering av Kommunakademin Väst.  
Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och överlämnat ett 
förslag till den politiska styrgruppen. Styrgruppen ser ett behov av att få ytterligare tid att bereda 
ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan. Därav beslutet om temporär utdebitering vid 
direktionsmötet i mars 2021.  
 
Direktionen har rekommenderat att respektive medlemskommun beslutar om temporär finansiering 
av KAV för år 2022. Belopp att fördela är 750 000 kr. Om möjligt önskas återkoppling till Fyrbodal 
senast den 30 september 2021. 
 
Kommun  Invånarantal  %  Faktureringssumma  
Bengtsfors  9 605  3,50%  26 287 kr  
Dals-Ed  4 780  1,74%  13 082 kr  
Färgelanda  6 672  2,43%  18 260 kr  
Lysekil  14 406  5,26%  39 426 kr  
Mellerud  9 294  3,39%  25 436 kr  
Munkedal  10 560  3,85%  28 900 kr  
Orust  15 255  5,57%  41 750 kr  
Sotenäs  9 133  3,33%  24 995 kr  
Strömstad  13 270  4,84%  36 317 kr  
Tanum  12 904  4,71%  35 315 kr  
Trollhättan  59 282  21,63%  162 242 kr  
Uddevalla  56 833  20,74%  155 539 kr  
Vänersborg  39 611  14,45%  108 406 kr  
Åmål  12 440  4,54%  34 046 kr  
Ackumulerat  274 045  100,00%  750 000 kr  
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Beslutsunderlag 

Missiv - direktionens rekommendation till beslut KAV 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-05-24 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar om temporär finansiering av KAV om 24 995 kr för år 2022.  
Medel tas ur Kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-06-09 §§ 111-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(28)
 

 
 

KSAU § 119  Dnr 2021/000505 

Utreda ett ökat samarbete inom avtalssamverkan IT  

Sammanfattning 

Information lämnas om ett förslag till utveckling att förutsättningslöst utreda ett utökat samarbete 
med ytterligare kommuner inom IT-verksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom förslaget att förutsättningslöst utreda 
ett utökat samarbete med ytterligare kommuner inom IT-verksamheten. 
 

Skickas till 

Kommundirektören 
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KSAU § 120  Dnr 2021/000321 

Upphävande av miljöpolicy 

Sammanfattning 

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en gemensam 
miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. Eftersom det 
miljöstrategiska samarbetet mellan de tre SML-kommunerna nu är avvecklat fyller en gemensam 
miljöpolicy inte någon funktion. Sedan den gemensamma miljöpolicyn antogs har Sotenäs 
kommuns miljö- och hållbarhetsarbete utvecklats och 18 februari 2021 antog kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrategi 2030 som är mer relevant avseende det miljöstrategiska arbetet.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner antog under första halvåret 2016 en gemensam 
miljöpolicy, inom ramen för det miljöstrategiska samarbete som då bedrevs. Myndighetsutövning 
bedrivs idag genom den gemensamma miljönämnden för de tre kommunerna, medan det formella 
miljöstrategiska samarbetet har avvecklats. Därmed fyller en gemensam miljöpolicy inte någon 
funktion, och kommunens Hållbarhetsstrategi 2030 är mer relevant för det miljöstrategiska arbetet. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsrådets protokoll 2021-05-12 § 21  
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-04-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva ”Miljöpolicy för Sotenäs, Munkedal och Lysekils 
kommuner” (Dnr KA 2015/842).  
 
Miljöpolicyn ersätts av Sotenäs Hållbarhetsstrategi 2030. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 121  Dnr 2021/000409 

Utredning insamling av organiskt avfall från kommunens verksamheter 

Sammanfattning 

Symbioscentrum bedriver projektet Cirkulär bioekonomi i Sotenäs som bland annat utreder 
möjligheten till en lokal förbehandlingsanläggning för att kunna få ut mer KRAV-certifierad 
bionäring till lokalt jordbruk. Sotenäs kommun skulle, till följd av projektet, kunna samla in 
matavfall från de egna verksamheterna för lokal hantering och på så vis bidra till projektet och 
cirkulär ekonomi i närområdet. Då avfallsfrågorna berör alla kommunens verksamheter och vårt 
avfallsbolag Rambo så bör dock frågan utredas för att ett funktionellt förslag för hanteringen ska 
kunna tas fram. Utredningen kan göras inom ordinarie budget och med befintlig personal. Insamling 
av matavfall ingår fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion i Sotenäs hållbarhetsstrategi.   
 
Beskrivning av ärendet 
Sotenäs Symbioscentrum driver projektet Cirkulär bioekonomi Sotenäs i samverkan med Renahav 
och Klevs gård, finansierat av Jordbruksverket genom Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling. Genom projektet kommer möjligheter för lokal hantering av matavfall och 
förpackat organiskt material att utredas och beslutsunderlag att tas fram, dvs. en lokal 
förbehandlingsanläggning/slurryanläggning. Efter utredning kan eventuellt en sådan etableras. 
Anläggningen skulle ge förutsättningen att lokalt ta vara på vårt matavfall som senare kan ge energi 
till våra lokala industrier och ge KRAV-certifierad bionäring till lokalt jordbruk och till 
civilsamhället. 
 
Sotenäs kommun skulle, till följd av projektet, kunna samla in matavfall från de egna 
verksamheterna för lokal hantering och på så vis bidra till projektet och cirkulär ekonomi i 
närområdet. Då avfallsfrågorna berör alla kommunens verksamheter och vårt avfallsbolag Rambo 
så bör dock frågan utredas för att ett funktionellt förslag för hanteringen ska kunna tas fram. 
Insamling av matavfall ingår fokusområdet Hållbar konsumtion och produktion i Sotenäs 
hållbarhetsstrategi och skulle bidra till Sotenäs kommunfullmäktigemål om att Sotenäs ska främja 
hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsrådets protokoll 2021-05-12 § 25  
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-05-06  

Ekonomi  
Beslutet om utredningen medför inga ekonomiska konsekvenser utan kan ske inom ordinarie 
budget. Utredningen kommer dock i sin tur klargöra vilka ekonomiska konsekvenser införandet av 
ett system för insamling av matavfall kan innebära i form av investeringskostnader, nya logistiska 
kostnader men även minskade kostnader då avfallstaxan för organiskt avfall är lägre än för avfall 
som går till förbränning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Kommundirektören att utreda hur ett system för insamling 
av matavfall från kommunens alla verksamheter kan se ut med tillhörande mål och indikatorer inför 
2022.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 122  Dnr 2021/000282 

Motion - om uppföljning av beslut - Motionsbalans 

Sammanfattning  

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska använda sig av en 
motionsbalans. 
 
Motionären föreslår att man ska göra som Västra Götalandsregionen och redovisa en uppföljning av 
motioner och där redovisas uppdrag, när beslutet togs och genomförda åtgärder, en så kallad 
motionsbalans. 
 
Motionären  menar att det gång på gång händer att beslut som är tagna i Kommunfullmäktige i 
Sotenäs kommun inte genomförs. Det kan bero på olika anledningar, det är ett hot mot demokratin 
att inte demokratiskt fattade beslut verkställs. 

Beskrivning av ärendet 

Hittills har redovisning av pågående motioner redovisats två gånger per år, men det har inte 
redovisats hur bifallna motioner sedan genomförts på ett systematiskt sätt. 
 
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.  

Beslutsunderlag 

Motion om Motionsbalans 
VGR motioner bifallna 2019-2020 
VGR Motionsbalansen 2020 
Bifallna motioner 2015-2021 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-05-27 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 123  Dnr 2021/000410 

Remiss - Västra Götalands Regionen som regionplaneorgan 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen (VGR) har remitterat frågan om hur kommunerna ställer sig till att 
Regionen skulle bli formellt ansvariga för den regionala fysiska planeringen och bli ett 
regionplaneorgan enligt Plan- och bygglagen (PBL). Regionplaneorganets ansvar skulle bland annat 
vara att upprätta en regionplan för länet och yttra sig över kommunala översiktsplaner om hur de 
förhåller sig till regionplanen. 
 
Sotenäs kommun ställer sig sammantaget mycket tveksam till förslaget om bildandet av ett 
regionplaneorgan med formellt ansvar och mandat för den fysiska planeringen i länet. 

Beskrivning av ärendet 

VGR har skickat en remiss till länets 49 kommuner, de fyra kommunalförbunden, länsstyrelsen och 
Trafikverket om hur man ser på frågan om att inom länet bilda ett regionplaneorgan med VGR som 
ansvarig. Regionplaneorganet skulle ha ansvar för den fysiska planeringen på länsnivå och upprätta 
en formellt antagen regionplan i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen. En viktig 
uppgift skulle också vara att yttra sig över kommunala översiktsplaner i fråga om hur dessa 
förhåller sig till regionplanen. 
 
Regionplanen har ingen juridiskt bindande verkan i sig utan är vägledande men kommunen ska 
motivera varför eventuella avsteg görs i förhållande till regionplanen. 
 
På länsnivå finns idag inte någon formellt etablerad fysisk planering. På delregional nivå finns de 
fyra kommunalförbunden (FyrBoDal, Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg) 
som samverkar i olika frågor beroende på behov.  I vissa delregioner sker viss samordnad frivillig 
fysisk planering inom ramen för kommunalförbunden. Ett pågående strukturbildsarbete för länet 
pågår också i samarbete med kommunalförbunden. Nuvarande samverkan på länsnivå sker i övrigt 
inom arbetet med länsplan för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regional utvecklingsstrategi (RUS). 
 
De frågor som kan förväntas vara av regional betydelse är exempelvis grunddragen för mark- och 
vattenanvändningen, t.ex. övergripande fysisk struktur för bebyggelse, huvudstråk, regionala 
stadskärnor, grön infrastruktur, transportinfrastruktur, energi- och vattenförsörjning, 
avfallshantering, avlopp, strandskyddsområden, LIS-områden. Två sakområden som pekas ut 
specifikt i PBL som obligatoriska uppgifter för ett regionplaneorgan är att verka för insatser för det 
långsiktiga behovet av bostäder samt för att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. Det 
finns ett stort utrymme för att forma och anpassa arbetet i regionplaneorganet utifrån behoven i 
länet. 
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Kommunens synpunkter 

Sotenäs kommun är mycket tveksam till om den generella utvecklingen på länsnivå skulle komma, 
de mindre och mer perifera delarna av länet, till särskilt stor del. Regional planering har hittills 
tenderat att huvudsakligen handla om hur de olika större regioncentra ska kunna ges ännu bättre 
förutsättningar för näringslivstillväxt, befolkningsutveckling, förbättringar av infrastruktur m.m.  
Länet kännetecknas av en mycket stark kärna i form av Göteborg och dess närregion. En mycket 
stor andel av länets befolkning och arbetstillfällen är koncentrerade till en förhållandevis liten yta. 
Göteborgsregionens strukturbild är ett tydligt exempel på detta. Således ser Sotenäs kommun att 
risken är uppenbar att regionplanen, genom sin överliggande nivå, ytterligare bidrar till en 
allokering av resurser till regionkärnan och till delregionala centra. Sotenäs kommun befarar, att en 
tillkommande formell länsnivå för den fysiska planeringen, påskyndar den pågående 
koncentrationen och tillväxten till ett fåtal utvecklingsområden istället för att medverka till en 
utspridning och fördelning av den regionala utvecklingen. Kommunen ser sammanfattningsvis en 
mycket stor risk för att balansen mellan den lokala nyttan i förhållande till länets nytta blir mycket 
skev i en regionplan. 
 
Kommunen befarar också att det kommunala självstyret och det kommunala planmonopolet naggas 
i kanten av en ytterligare tillkommande regional nivå. Kommunens erfarenhet av en annan regional 
myndighets roll i den fysiska planeringen är inte i alla delar av positiv natur utifrån ett 
grundläggande tänk om var ansvaret för mark- och vattenanvändningsfrågor är tänkta att hanteras, 
dvs på kommunal nivå. 
 
Sotenäs kommun anser att en frivillighet och flexibilitet kring samverkansformer, vilka sakfrågor 
som bör hanteras samt på vilken geografisk nivå, bör vara utgångspunkten för den regionala 
planeringen. De lokala förutsättningarna och de lokala sakfrågornas vikt bör vara utgångspunkt för 
vilka samarbetspartners och samverkansformer som utvecklas. Utifrån att vårt län består av 49 
kommuner och har en mycket skiftande karaktär från norr till söder och från väst till öst är 
förutsättningarna att hitta sådana konkreta samverkansfrågor mycket svårt. De gemensamma 
frågornas hantering riskerar att bli på en mycket generell och övergripande nivå, vilket gör att 
användbarheten på lokal nivå blir marginell. Kommunen bedömer att länsnivån helt enkelt är för 
geografiskt omfattande och för heterogent för att på ett ändamålsenligt sätt kunna planläggas i en 
regionplan. Stockholm och Skåne är de två regioner som idag omfattas av regionplaneorgan. Det är 
två regioner som är betydligt mindre och mer homogena och har därmed helt andra förutsättningar 
för en formell samverkan inom fysisk planering. 

Mot bakgrund av ovanstående är kommunens sammanvägda bedömning att vi ställer oss mycket 
tveksamma till förslaget om bildandet av ett regionplaneorgan med formellt ansvar och mandat för 
den fysiska planeringen i länet. 

Beslutsunderlag 

Remiss om regional fysisk planering - VGR som regionplaneorgan 
Plankoordinators tjänsteutlåtande 2021-05-27 
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Yrkande 

Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C)  och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår en revidering av 
texten, att 1a meningen tas bort.  

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna yttrande från Sotenäs kommun enligt ovan till 
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen.   
 

Skickas till 

Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen  
Plankoordinator 
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KSAU § 124  Dnr 2021/000017 

Information om exploateringsavtal Sotenäs Vattten AB 

Sammanfattning 

Information lämnas av Sotenäs Vatten AB och Samhällsbyggnadsförvaltningen om processen för 
framtagande av exploateringsavtal. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 125  Dnr 2020/000720 

Förslag på revidering av bolagsordning, ägardirektiv, samarbetsavtal 
samt aktieägaravtal för Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Västvatten AB har inkommit med förslag till justeringar av bolagsordningar m.m. för Sotenäs 
Vatten AB och Västvatten AB. Samtliga Västvattens ägarkommuner har fått motsvarande underlag 
att i ett första skede lämna synpunkter på. Västvatten avser sedan att återkomma med slutliga 
förslag till justerade dokument för antagande i kommunfullmäktige.  
 
Förslaget till beslut avser alltså återkoppling inför revidering av bolagshandlingar inför därpå 
följande beredningsbeslut och beslut i kommunfullmäktige. 

Bakgrund 

VA-samarbetet i bolagsform inleddes för ett antal år sedan av Färgelanda, Munkedal och Uddevalla 
och Sotenäs gick in i samarbetet 2017. Kommunerna äger var sitt bolag ("ägarbolagen") som i sin 
tur äger alla fysiska va-anläggningar i respektive kommun och som tillsammans äger det 
gemensamma driftbolaget Västvatten AB. Sotenäs kommuns äger alltså Sotenäs Vatten AB som i 
sin tur äger en fjärdedel av driftbolaget Västvatten AB. 
 
De styrdokument som beslutades i samband med bolagsbildningen har inte reviderats sedan 
bolagsbildningen och behovet av revidering har behandlats vid flera ägarsamråd.  
Västvatten AB har därför föreslagit revideringar i dessa dokument och översänt dem för yttrande till 
de fyra kommunerna. 

Beslutsunderlag 

Bilagorna innehåller driftbolagets förslag till ändringar 
Bolagsordning XXX Vatten AB under arbete, bilaga 1 
Ägardirektiv XXX kommun - XXX Vatten AB under arbete, bilaga 2 
Bolagsordning, Västvatten AB under arbete, bilaga 3 
Ägardirektiv, Västvatten AB under arbete, bilaga 4 
Aktieägaravtal under arbete, bilaga 5 
Samarbetsavtal FVAB MVAB SVAB UVAB under arbete, bilaga 6 
Samlat tjänsteutlåtande 2021-05-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till Västvatten AB och Sotenäs Vatten AB överlämna 
de synpunkter som återfinns i tjänsteutlåtande 2021-05-19. 
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Skickas till 

Färgelanda kommun 
Munkedals kommun 
Uddevalla kommun 
Sotenäs vatten AB 
Västvatten AB 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
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KSAU § 126  Dnr 2021/000487 

Biobaserade värdekedjor: Industriell resurssamverkan 

Sammanfattning 

För att nå uppsatta mål i Agenda 2030 behövs cirkulära resurseffektiva system för biomassa och 
resurser utvecklas, där näring, material och energi utnyttjas maximalt i en cirkulär ekonomi. Då fler 
företag inom blå näring etableras i Sotenäs, kommer nätverket kring noden Renahav att utvidgas 
och ge möjlighet till nya synergieffekter och en effektivare resurssamverkan växer fram.  
 
Samtidigt finns fler pågående initiativ i Sverige kring industriell samverkan genom symbios och 
behov finns för att stödja, nätverka och lära av varandra samt höja kunskapsnivån både nationellt 
och internationellt.  
 
Mot denna bakgrund avser Sotenäs att ansöka om ett projekt som ska bidra till hållbara biobaserade 
värdekedjor genom resurseffektiva lösningar. I projektet medverkar flertalet lokala företag som 
ingår i symbiosnätverket, de som planerar etablering och anslutning till nätverket, universitet och 
högskola samt företag och parter i Skåne, vilka tillsammans önskar lyfta kunskapsnivån och 
möjlighet för realisering av innovativa lösningar för ett ökat resursutnyttjande. Kommunen har fullt 
stöd i projektet på 100 % och arbetet kan utföras med personal på Symbioscentrum. Projektet bidrar 
inom alla hållbarhetsdimensioner både för kommunen, kommunens näringsliv, akademi m.m.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs vill göra en projektansökan hos Energimyndigheten inom programmet Bio+. Tänkt 
projektbudget och tidplan: 
 

 
En av de allra största globala utmaningarna idag är att öka produktionen av näringsriktig mat 
samtidigt som vi minskar det ekologiska avtrycket, skyddar naturresurser och ekosystem samt 
främjar folkhälsa och landsbygdsutveckling. Detta kan vi uppnå genom att utveckla cirkulära 
resurseffektiva system för biomassa och näringsriktig hållbar mat där näring, material eller energi 
utnyttjas maximalt. Industriell samverkan kring resurser för att nå maximal resursutnyttjande är ett 
verktyg för att nå en cirkulär ekonomi och minska verksamheters miljöpåverkan. Avfall och 
kostnader kan istället omvandlas till en gemensam resurs och en konkurrensfördel. Här har 
industriföretagen en nyckelroll för klimatsmart cirkulär ekonomi och för detta krävs ett 
förtroendefullt samarbete mellan företag inom hela värdekedjan med gemensamma mål där alla är 
vinnare, tillsammans med stöd från stat och kommun. 
 
Projektet ska således, i samverkan med lokalt näringsliv och projektpartners i syd, bidra till hållbara 
biobaserade värdekedjor genom resurseffektiva lösningar - från jordbruk, blå näring och energi 
inkluderande sido- och restströmmar för ett maximalt resursutnyttjande med Sotenäs som en  
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föregångare. Projektet ska bl.a. leda till att utveckla symbiosnätverk i Sotenäs, en höjd kunskaps- 
och kompetensnivå, nationellt som internationellt och konkurrenskraftig resurssamverkan kring  
biobaserade värdekedjor. Därtill ska tillståndsprocesser för gröna affärsmodeller som bygger på 
samverkan samt samhälls- och socialorienterade frågor studeras och spridas.  

Ekonomi  
Projektet medför inga ekonomiska konsekvenser utan täcks till 100 % av extern finansiär.  

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2021-06-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hos Energimyndigheten inom programmet Bio+, att 
ansöka om projektet som ska bidra till hållbara biobaserade värdekedjor och resurseffektiva 
lösningar genom industriell och social symbios. 
 
Beslut om slutgiltigt ställningstagande tas om projektansökan godkänns. 
 
 

Skickas till 

Chef för Näringsliv och utveckling 
Utvecklare  
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