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Plats och tid Distans och i Tryggö kommunhuset, Kungshamn, onsdagen den 13 oktober 2021, kl 08.30 -16.00. 
Sammanträdet ajourneras kl 12.00 – 12:50 samt 13.00 – 14.00 

Beslutande 
 
Jeanette Loy (M) deltar på distans  
Olof Börjesson (C) Ordförande 
Roland Mattsson (M) ,deltar på distans 

 
Therése Mancini (S)  
Lars-Erik Knutsson (S) deltar på distans, §§147-165   
Birgitta Albertsson (S) deltar på distans, §§165-181 

Närvarande 
ersättare 

 
Mikael Sternemar (L) deltar på distans,ej §176 

 
Birgitta Albertsson (S) deltar på distans, §§147-164   

Övriga deltagare 
 
Ulrica Constin, nämndsekr §§ 148-150 
Susanne Haggren, Svenskt Näringsliv § 151 
Fredrik Handfast, Näringslivsutv. § 151 
Eveline Karlsson, samhällsbyggn.chef § 151-160, 
164- 177 
Philip Söderberg, digitaliseringsutv § 152 
Tomas Björkstål, infrastrukturcoordinator NetWest, 
§ 152 
Peter Johansson, Västvatten AB § 153 
Jannie Lundell, Västvatten AB § 153 
Celine Hennström, MEX-ingenjör § 158, 167 
Tomas Reuterberg, Sotenäsbostäder AB § 159 
Pia Bergenholtz, Hållbarhetsstrateg § 160 
 
 

 
Carl Forsberg, Kultursekreterare § 161 
Elinor Östlin, alkoholhandläggare § 162 
Maria Strömberg, ekonomichef § 164 
Petra Hassellöv, controller §164 
Therese Johansson, MEX-ingenjör § 166 
Emelie Andersson, MEX-ingenjör § 168-169 
Ida Engelbrektsson, MEX-ingenjör § 170-176 
Per Svensson, näringslivs- utv.chef § 178 
Jimmy Göransson, säkerhetsstrateg § 179 
Erika Hassellöv, HR-chef § 180 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Maria Ceder Askman, sekreterare  
 

Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras den 18 okober kl 10.00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Olof Börjesson (C)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-10-18 – 2021-11-09. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSAU § 147  

Godkännande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner med att följande ärende läggs till; 
 
 
Melleruds begäran om att få ingå i Samordningsförbundet Väst  
 
Information rekrytering ny Kommundirektör 
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KSAU § 148 Dnr 2021/000809 

Motion Demokrati och transparens nämnder 

Sammanfattning  

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att informationsflödet ska vara samma i alla nämnder och 
utskott. Detta för att underlätta för så många aktiva som möjligt att vara så insatta det går är 
information och underlag av yttersta värde. Partier som ej finns i vissa nämnder saknar ibland idag 
insyn före besluten fattas, detta kan inte vara rimligt i en demokrati, och föreslår därför 

• Att samtliga ordinarie och ersättare skall delges så mycket information lagen tillåter.  
• Att samtliga gruppledare i de invalda partierna delges samma information för att delge sina 

partigrupper så långt lagen tillåter.  
• Att säkerställa och kvalitetssäkra så att samtliga nämnder, utskott, bolag och råd arbetar 

efter samma transparensprinciper. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens nämnder är egna myndigheter och har själva fattat beslut om hur handlingar ska 
hanteras och sändas ut till ledamöter inför sammanträden. Som myndighet kan det finnas olika skäl 
till hur man hanterar handlingar inför möten, tex myndighetsutövning, GDPR och annan 
lagstiftning. 
 
En del handlingar är inte allmän handling under beredningen och ska inte delges utanför nämnden. 
 
Enligt nämndernas reglementen så är det ordföranden som bestämmer i vilken omfattning som 
handlingar ska bifogas till ärenden.  
 
Sotenäs kommuns nämnder har goda rutiner för var och en nämnd när det gäller utskick av kallelse 
inklusive beslutsunderlag så att nämndens ledamöter kan ta rättssäkra beslut. Protokoll från 
samtliga sammanträden publiceras på kommunens hemsida och ligger lättillgängliga för 
allmänheten att ta del av. 
 
I Kommunfullmäktige har ersättare yttranderätt. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-28 
Motion 
 
Yrkande 
Lars-Erik Knutsson (S), Olof Börjesson (C), Roland Matsson (M) och Jeanette Loy (M) yrkar 
avslag på motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutsson (S) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 148 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att nämnderna är egna myndigheter som 
fattar beslut om hur handlingar ska hanteras och sändas ut till ledamöter inför sammanträden. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 149 Dnr 2021/000290 

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag, hösten 
2021  

Sammanfattning 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner.  
 
Motionen ska, enligt kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som 
framkommit vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva 
motionen utan vidare handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat införa en motionsbalans som visar status för olika ärenden. Vid 
dagens sammanträde redovisas balansen för ärenden 2015-2021.  
 
Vid genomgång finns för närvarande 30 motioner och 11 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2021 och tar del av motionsbalansen för ärenden 2015-2021.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 150 Dnr 2021/000526 

Motion Fristadsansvar 

Sammanfattning  

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att Sotenäs kommun ska arbeta för att införa 
fristadsansvar och föreslå att Fyrbodal kommunalförbund ska utreda och samverka runt ett 
fristadsansvar för flera kommuner gemensamt. Syftet är att förändra situationen för författare och 
andra kreativa yrken som förföljs och inte kan utöva sina yrken på grund av hot och förföljelse i 
sina hemländer, så att de får en fristad under två år. 
 
Motionären menar att det finns olika sätt att arbeta för att förändra situationen för de författare, 
journalister och konstnärer som förföljs och att ett sätt som många kommuner runt om i landet har 
engagerat sig i är att erbjuda sig vara en fristadskommun. För att ansöka och att vara en 
fristadskommun så krävs det en del åtaganden, ett ansvar som många mindre kommuner inte riktigt 
är beredda att ta. Därför föreslås att flera mindre kommuner ska samverka och ta ett gemensamt 
fristadsansvar tillsammans med Kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Västra Götalandsregionen är en fristadsregion sen flera år tillbaka inom ramen för ICORN 
(International Cities of Refuge Network) och har en person anställd som aktivt jobbar med 
fristadsfrågan.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige överlämnade 2021-06-17 § 88 motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Migrationsverket lämnar följande information på sin hemsida att kommuner eller regioner som vill 
bidra till att värna om yttrandefriheten kan erbjuda författare, bildkonstnärer, musiker, dramatiker, 
journalister och andra professionella konstnärer som lever under hot och förföljs i sina hemländer, 
en fristad under två år. 
 
En fristadskonstnär är en person som bjudits in av en svensk kommun eller region på grund av att 
han eller hon förföljs i sitt hemland. I Sverige får konstnären en fristad under två år för att kunna 
leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet. Kommunen eller regionen som bjuder in lovar att 
stå för försörjningen under de två åren. 
 
Uddevalla gick med i Fristadsprogrammet 2015. Programmet innebär att en författare, musiker, 
bildkonstnär, tecknare, scenkonstnär med flera som är utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt 
hemland erbjuds ett tvåårigt stipendium, fri bostad och ett nätverk för att utvecklas konstnärligt och 
för att få arbeta fritt inom sitt konstområde.  
 
I Sverige är ca 25 kommuner och regioner med i fristadsprogrammet tex Region Skåne, Malmö, 
Växjö, Region Jönköping, Linköping, Dalarnas landsting, Karlstad, Eskilstuna, Gävle, Stockholm, 
Uppsala, Sigtuna, Norrköping, Skellefteå, Umeå,  
Västra Götalandsregionen, Göteborg och Uddevalla. 
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Forts. KSAU § 150 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-28 
Motion 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen att frågan överlämnas till Fyrbodals Direktion att ta ställning 
till och efterhöra medlemmarnas intresse. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 151 Dnr 2021/000821 

Information om näringslivsranking 2021 från Svenskt Näringsliv 

Sammanfattning 

Svenskt näringsliv lämnar information om årets enkätundersökning och resultatet för Sotenäs 
kommun.   

Beslutsunderlag 

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2021-09-28 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 152 Dnr 2021/000747 

Infrastrukturkoordinator  

Sammanfattning 

Kommunerna inom SML (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har tillsammans med Tanums kommun 
blivit erbjudna att under en treårig projektperiod köpa in den gemensamma tjänsten 
”infrastrukturkoordinator”. Infrastrukturkoordinator kommer vara kommunens representant i arbetet 
med bredbandsfrågor, mobiltäckning och det sedan tidigare beslutade bredbandsprojektet. 
 
Infrastrukturkoordinatorns roll blir att i samråd med Sotenäs-, Munkedals-, Lysekils- och Tanums 
kommun ta fram underlag och handlingsplaner för att få en sammanfattad bild av behov, utveckling 
och framtida utmaningar för att uppnå intentionen med regeringens bredbandsstrategi 2020 - 
Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi, eller att nå kommunens av politikerna 
beslutade bredbandsmål. 
 
Kostnaden för infrastrukturkoordinatorn uppskattas till 25 tkr/månad (300 tkr/år) och kommun 
under tre år med början 2021. Kostnaden för 2021 ryms inom kommunens befintliga IT-budget men 
för återstående år 2022–2024 äskas medel ur kommunens ofördelade medel.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 §153 att ställa sig bakom att kommunerna inom Sotenäs-
Munkedal- Lysekil förbinder sig att finansiera ett bredbandsprojekt med 50%, för Sotenäs del 1,67 
mnkr, under förutsättning att VG-regionen finansierar projektet med 50%. 
 
Kommunerna inom SML (Sotenäs, Munkedal och Lysekil) har tillsammans med Tanums kommun 
blivit erbjudna att under en treårig projektperiod köpa in den gemensamma tjänsten 
”infrastrukturkoordinator” från det delägda bolaget Netwest. Infrastrukturkoordinatorn kommer 
vara kommunens representant i arbetet med bredbandsfrågor, mobiltäckning och det sedan tidigare 
beslutade bredbandsprojektet. 
 
Infrastrukturkoordinatorn kommer att aktivt samordna, stödja och i den mån det är möjligt att 
underlätta för Fiberföreningarna i deras arbete. Kartlägga och jobba för att få bort ”vita fläckar”, 
öka robustheten och främja redundans där de olika näten kan stödja varandra inom kommunen. 
 
Infrastrukturkoordinatorn kommer även tillsammans med kommunerna göra en nulägesanalys inom 
bredband och mobil täckning, ta fram en aktuell bredbandsstrategi med tillhörande handlingsplan 
och efter kommunens politiska beslut och önskemål verkställa handlingsplanen. 
Infrastrukturkoordinatorns roll är att vara drivande, samverkande och samordnande i kommunens 
arbete för att nå regeringens mål ”Ett helt uppkopplat Sverige 2025 – en bredbandsstrategi”, eller att 
nå kommunens av politikerna beslutade bredbandsmål. 
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Forts. KSAU § 152 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Kostnaden för infrastrukturkoordinatorn uppskattas till 25 tkr/månad (300 tkr/år) och kommun 
under tre år med början 2021. Kostnaden för 2021 ryms inom kommunens befintliga IT-budget men 
för återstående period behöver medel tillskjutas utöver beslutad ram. 

Organisation och personal  
Infrastrukturkoordinatorn är anställd av Netwest och tillhandahålls Sotenäs, Munkedal, Lysekil och 
Tanums kommuner som en tjänst och kommer agera som en del av kommunens verksamhet. 
 
Netwest är ett regionalt bolag som erbjuder en kontakt till Västsveriges fiberinfrastruktur där Västra 
Götalandsregionen tillsammans med 28 kommuner däribland Sotenäs kommun är delägare. 
Företagets vision är att de ska stå för en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling och leverera 
samhällsnytta på kommersiella grunder. Netwest skall vara det självklara, oberoende valet för 
fiberbaserade tjänster. 

Beslutsunderlag 

Digitaliseringsutvecklarens tjänsteutlåtande 2021-09-23 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S), Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) och Therese Mancini (S) yrkar 
på att kostnaden får arbetas in i budgeten för 2023 och 2024 samt tas från ofördelade medel under 
2022. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att acceptera erbjudandet att delta i detta projekt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel för inköp av konsulttjänster i form av 
infrastrukturkoordinator av NetWest under en treårig projektperiod med slutdatum 2024-06-30. 
 
Totalt avsätts 300 tkr under 2022, 300tkr under 2023 och 150tkr under 2024 kostnaden får arbetas 
in i budgeten för 2023 och 2024 samt tas från ofördelade medel under 2022. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 153 Dnr 2021/000821 

Information om pågående projekt Sotenäs Vatten/Västvatten  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB/Västvatten AB lämnar information om pågående projekt. 

Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 154 Dnr 2021/000810 

Motion - Lastbalansera, utjämna avloppsnätet 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion följande i fråga om lösningar för avloppskapaciteten i 
Sotenäs kommun; 

• Att utreda Sotenäs avloppskapacitetsbrist sett över dygnet veckan och året.  
• Att utreda olika former av toppar, inkommande flöde, och rening i olika nivåer.  
• Att utreda möjlighet att över året och dygnet ha en variabel vattenprissättning för att med 

priset balansera flöden.  
• Att utreda möjligheten att vid nybyggnation mellanlagra i slutna tankar som sedan töms via 

automatik, styrd från Sotenäs vatten när det finns kapacitet i VA-systemet.  
• Att utreda att bygga en redundansledning mellan Hunnebostrand och Kungshamn, där man 

samtidigt gräver ned såväl el fiber som annan kanalisation och på toppen bygger en 
cykelled.  

• Utreda att skapa backup för elförsörjning till pumphus utmed VA-systemet. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har beslutat om uppdrag att utreda framtida behov av vatten och avlopp med 
inriktning mot kapaciteten i avloppsreningsverken (KSAU den 16 september 2020), Vänerledning 
(KF den 24 september 2020) samt vattenförsörjningsplan (KS den 18 mars 2021). De två första 
utredningarna pågår. Upphandling av projektledare för VA-plan pågår. 
 
Frågan om enskilda avloppslösningar prövas av miljönämnden i varje enskilt fall, där sluten tank är 
en lösning som undersöks.  
 
En VA-plan innefattar de utredningar som föreslås i motionen och miljönämnden prövar genom 
tillämpning av miljöbalken vilka lösningar som kan vara aktuella i varje enskilt fall. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Motion 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och beslutar att besvara motionen med att 
kommunen under 2020 och 2021 har beslutat om utredningar i syfte att säkerställa både vatten- och 
avloppskapaciteten i kommunen samt att utredningen täcker in de aspekter som tas upp i motionen.  

   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 155 Dnr 2021/000224 

Försäljning av fastigheten Gravarne 1:306 

Sammanfattning 

Ärendet gäller försäljning av fastigheten Gravarne 1:306 med adress Nygatan 12 i Kungshamn.   

Beskrivning av ärendet 

En person som bodde på Nygatan 12 i Kungshamn avled i januari i år och i sitt testamente överlät 
hen bl.a. sin fastighet Gravarne 1:306 till Sotenäs kommun med den uttalade viljan att intäkten från 
försäljningen ska användas till Stenbogens badplats för en upprustning och i den mån det är möjligt 
återställa den i det skick den hade före 1968.  

Beslutsunderlag 

Drift o projektchefs tjänsteutlåtande 2021-07-13 
Testamente 
 
Yrkande 
Therése Mancini (S), Olof Börjesson (C) och Roland Matsson (M) yrkar bifall till att acceptera 
gåvan och att fastigheten Gravarne 1:306 säljs till högstbjudande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Therése Mancini (S) med fleras bifall och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott accepterar gåvan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastigheten Gravarne 1:306 säljs till högstbjudande 
genom den av kommunen upphandlade fastighetsmäklaren samt att intäkten från denna försäljning 
används i enlighet med testamentet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommundirektören att redovisa försäljningssumman 
samt hur entuellt överskjutande summa skall fördelas enligt testamentet. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Drift o projektchef 
Ekonomichef 
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KSAU § 156 Dnr 2019/001220 

Tillsättande av projektledare för cykelleder 

Sammanfattning 

Ärendet rör fråga om finansiering av projektledning för cykelstrategi. Kommunstyrelsen beslutade 
2021-06-09 att ge ”Lobbygruppen för väg 171” i uppdrag att starta upp ”Projekt cykelled i Sotenäs 
kommun” inom ramarna för det tidigare beslutade strategiarbetet och att följa upp projektet och 
rapportera utvecklingen till KS. Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att utse en 
projektledare och att avsätta medel i budget 2021 för uppdraget 
 
På förslag från Kommunstyrelsen beslutade Kommunfullmäktige 2021-06-17 om en långsiktig 
budget upp till 10 000 000 Kr över 8 år för färdigställandet, förutsatt att förhandlingar med 
Trafikverket slutförs och godkänns av densamma, samt att upphandlingar av markarbeten i enlighet 
med föreslagen cykelleds sträckning är inom föreslagen budget. Kommunfullmäktige beslutar att 
besluta att avsätta 2 miljoner kronor i investeringsbudget 2022, som ett första steg. 

Beskrivning av ärendet 

Fråga har uppkommit om innebörden av sista meningen kommunstyrelsens beslut ifråga om hur 
uppdraget ska finansieras i budget 2021. Lobbygruppen för infrastruktur har angett att man avsett 
finansiering från kommunstyrelsens ofördelade medel. Vid delårsbokslutet den sista augusti fanns 
1,4 mnkr kvar i kommunstyrelsen ofördelade medel för 2021. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2021-09-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektledare för cykelleder inom befintlig budget ska 
finansieras med 0,4 mnkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel, varav hälften för 2021 och 
hälften 2022. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen   



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-10-13 §§ 147-181 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(46)
 

 
 

KSAU § 157 Dnr 2021/000184 

Motion - Cykelledssamordnare 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) föreslår i en motion att kommunledningen får i uppdrag att se över 
möjligheterna att i första hand ge någon inom befintlig organisation det dedikerade uppdraget att 
avsätta relevant arbetstid, alternativt upphandla externt konsultstöd så Sotenäs kan få säkra 
cykelleder.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2021 att överlämna motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
I ärende 2019/1220 beslutade kommunstyrelsen att ge ”Lobbygruppen för väg 171” i uppdrag att 
starta upp ”Projekt cykelled i Sotenäs kommun” inom ramarna för det tidigare beslutade 
strategiarbetet och att följa upp projektet och rapportera utvecklingen till KS. Kommunstyrelsen 
beslutade vidare att uppdra åt Kommundirektören att utse en projektledare och att avsätta medel i 
budget 2021 för uppdraget. 
 
I samma ärende beslutade kommunfullmäktige den 17 juni 2021 om en långsiktig budget upp till 10 
000 000 Kr över 8 år för färdigställandet, förutsatt att förhandlingar med Trafikverket slutförs och 
godkänns av densamma, samt att upphandlingar av markarbeten i enlighet med föreslagen cykelleds 
sträckning är inom föreslagen budget.  
Kommunfullmäktige beslutade också att avsätta 2 miljoner kronor i investeringsbudget 2022, som 
ett första steg. 
 
Förvaltningen har också lämnat förslag till beslut ifråga om finansiering av projektledare enligt 
kommunstyrelsens beslut.  
 
Med ovan redovisade beslut anser förvaltningen att motionen kan bedömas som besvarad. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Motion  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tackar motionären och besvarar besvarar motionen med att kommunen under 
2021 har beslutat om uppdrag och finansiering ifråga om att säkra cykelleder för Sotenäs kommun.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 158 Dnr 2019/000959 

Tomtkö - Försäljning av Hunnebo 1:184, Hällebo, Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun sålde tomten Hunnebo 1:184 enligt daterat köpebrev den 2020-10-26.  
Köparnas bank, Handelsbanken, kan inte pantsätta fastigheten med hänvisning till förbehållet 
kommunen har om överlåtelseförbud.    
 
Innan köparen valde att köpa tomten har kommunens tomtköregler skickats ut. I tomtköreglerna 
under punkt 17–18 står det om överlåtelseförbud av fastigheten. Även i köpekontraktet som 
upprättats när handpenning blivit betald, står det under §13, vitesklausul, om kommunens regler om 
överlåtelse vid köp av tomt. Enligt kommunens tomtköregler får inte fastigheten överlåtas på 10 år 
från den dagen fastigheten förvärvas av ny köpare. Köparnas bank, Handelsbanken, menar att de 
inte kan pantsätta fastigheten eftersom kommunen har ett förbehåll om överlåtelseförbudet. För att 
banken ska kunna pantsätta fastigheten vill de att kommunen skriver under ett godkännande.  
 
Medgivandet/godkännandet innefattar att förbehållet inte skall gälla: 

• Vid inteckning och/eller pantsättning av pantbrev i Fastigheten till Stadshypotek AB (publ) 
och/eller Svenska Handelsbanken AB (publ) och/eller dess dotterbolag, eller 

• Vid ianspråktagande och/eller försäljning av Fastigheten, som pantsatts som säkerhet för 
kredit/er i Stadshypotek AB (publ) och/eller Svenska Handelsbanken AB (publ) och/eller 
dess dotterbolag.   

Konsekvensbeskrivning 

Ifall kommunen godkänner Handelsbankens förfrågan och undertecknar medgivandet kan det leda 
till att kommande försäljningar i samma situation behöver lösas på samma sätt. Enligt 
banktjänstemannen påverkar medgivandet inte skyldigheten att utge vite, det är oförändrat. 
Medgivandet gäller bara pantsättningen. Det är Handelsbankens interna jurister som tagit fram detta 
för hela Sveriges kontor vid särskilda fall som detta.   
Om Handelsbanken tagit fram detta medgivande för hela Sverige kommer alla försäljningar med 
denna bank behöva bortse från överlåtelseförbudet.  
Det kan bli en besvärlig process ifall köparna inte kommer kunna ha kvar tomten. Köparna har 
erhållit köpebrev och det upprättas först när bottenplattan blivit gjuten eller motsvarande 
byggnation påbörjats. Det finns för tillfället ingen information hur långt byggnationen är gången. 
I detta fall anser förvaltningen att det är bättre att godkänna Handelsbankens förfrågan och 
underteckna medgivandet än att neka och återta en redan bebyggd tomt. Ifall det kommer liknande 
fall vid framtida försäljningar får kommunen ta ett ställningstagande i varje enskild försäljning hur 
frågan ska hanteras.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Medgivandet från Handelsbanken 
Köpekontrakt 
Köpebrev 
Tomtköregler 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-10-13 §§ 147-181 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 18(46)
 

 
 

Forts. KSAU § 158 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå undantaget om överlåtelseförbudet.    

 

Skickas till 

Köparen av Hunnebo 1:184 
Mark- och exploateringsingenjör 
Aktuell bankman på Handelsbanken 
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KSAU § 159 Dnr 2020/000151 

Översyn av tomtkön 

Sammanfattning  

Ärendet avser framtida regelverk vid försäljning av småhustomter ifråga om tomtkö och villkor vid 
försäljning.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 29 januari 2020 kommundirektören i uppdrag att göra en 
översyn av tomtköreglerna vad gäller tillämpning av reglerna och effektivisering av 
administrationen, dnr 2020/151  Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2020 att uppdra åt 
Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att ge Sotenäsbostäder AB utökat uppdrag och 
ägardirektiv avseende planering, exploatering och försäljning av kommunala småhustomter, dnr  
2020/334. 
 
De nu gällande tomtköreglerna fastställdes av kommunfullmäktige i september 2017. För att ställa 
upp sig i tomtkön betalas en registreringsavgift om 1 500 kr. Därefter utgår en årsavgift på 200 kr 
för att behålla köplatsen. Sökande ska ha för avsikt att bygga ett bostadshus för att bosätta sig 
permanent på tomten. Tomtkön är uppdelad i orterna Kungshamn/Väjern, Smögen, Hunnebostrand, 
Bovallstrand, Hovenäset och Malmön. En tomtsökande kan registrera sig i samtliga områden. 
Avregistrering från kön sker om sökanden accepterar ett erbjudande om tomt, tackat nej till 5 
erbjudanden per ort, inte betalt tomtköavgiften eller inte följer tomtköreglerna. Av regelverket 
framgår vidare fördelningsregler som bl.a. innebär att man förbinder sig att bosätta sig och 
folkbokföra sig på en tilldelad tomt under tio år och att man inte får tilldelas en ny tomt förrän tio år 
förflutit sedan senaste tilldelningen (undertecknande köpebrev).  
 
Vidare framgår att tomterna säljs med överlåtelseförbud. Skulle man sälja en tomt tidigare än tio år 
från undertecknande av köpebrev utgår vite om två gånger tomtpriset, förutsatt att kommunen 
beviljar överlåtelsen, dock högst 1 mnkr. Vitet trappas ner med 10 % årligen. Dispens från vitet kan 
beviljas under vissa förutsättningar. 
 
Regelverket innehåller också ett antal övriga bestämmelser, bland annat att köparen uppför ett 
permanentbostadshus och inte ett fritidshus. En annan bestämmelse är att köpet fullbordas först när 
bottenplatta eller motsvarande byggnadskonstruktion är färdigställd. I annat fall ska köpet återgå. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2021-06-01 
Gällande tomtköregler 
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Forts. KSAU § 159 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen samt därefter att 
skicka ärendet på remiss till de politiska partierna efter genomförd utredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att förvaltningen utreder för-och nackdelar med tomtkön, att 
minimera möjligheten att tacka nej till erbjudande för många gånger, att utreda A och B-lägen samt 
att minska risken för spekulation. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 160 Dnr 2020/000887 

Motion - Införande av miljözon i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

I motionen ”Införande av Miljözon i Sotenäs kommun” föreslås att utreda möjligheterna för ett 
införande av miljözon klass 1 där det även ska ingå kartmaterial och konsekvensanalys. Sedan 
motionen inkom har Sotenäs kommun antagit ett 15-tal av kommunernas klimatlöften, däribland nr 
4 Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.  
 
Införande av miljözon syftar till att förbättra luftkvalitén i närområdet. Luftkvalitetsmätningar i 
Sotenäs visar dock på att luften är generellt bra i kommunen.  
 
En utredning om införandet av miljözon bör utöver miljömässiga aspekter även undersöka 
ekonomiska och sociala effekter för det lokala näringslivet då framförallt de ekonomiska effekterna 
riskerar att bli stora om inte det lokala näringslivet är redo för denna omställning. För att genomföra 
en utredning om införandet av miljözon fordras konsulttjänster då förvaltningen inte har utrymme 
för detta inom ordinarie arbetstid.    

Beskrivning av ärendet 

Den 16 september 2020 inkom en motion till kommunfullmäktige från Mathias Bruno (M) med 
titeln ”Införande av Miljözon i Sotenäs kommun”. 
Motionen yrkar: 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för ett 
införande av miljözon klass 1.  

- att den nämnda utredningen också innehåller en konsekvensanalys och kartmaterial över de 
platser som kan anses lämpliga för miljözon. 
 

Kommunfullmäktige mottog motionen och beslutade 24 september 2020 att överlämna den till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Förvaltningen har behandlat ärendet genom att kontakta berörda verksamheter i kommunen för att 
undersöka dels hur en utredning skulle kunna genomföras, dels vad som görs inom miljöområdet 
gällande transporter idag. 
 
Sedan motionen inkom har Sotenäs kommun 2020-10-28 antagit ett 15-tal av kommunernas 
klimatlöften, däribland nr 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. Det innebär 
att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser 
och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och 
tjänster som kräver omfattande transportarbete.  

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-09-17 
Motion 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-10-13 §§ 147-181 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 22(46)
 

 
 

Forts. KSAU § 160 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) yrkar på att avslå motionen 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) förslag och beslutar att anta detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Kommunen har redan antagit klimatlöfte att ställa 
krav i upphandling för transportdelen i nya avtal vilket motsvarar motionens intentioner om att 
stärka vår position som en miljökommun och sända signaler om att fasa ut gamla fordon. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 161 Dnr 2018/000499 

Stiftelse Stenens Hus 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-09 § 141 att ge kommundirektören i uppdrag att utreda vilka 
intressenter som vill ingå i en stiftelse för Stenens Hus samt förbereda för stiftelsens bildande. 
Diskussioner har sedan dess förts med en lång rad intressenter som är villiga att stå som stiftare till 
Stenens Hus. Förutsättningar för stiftelsens bildande har diskuterats med Länsstyrelsen. Stadgar för 
stiftelsen har tagit fram och accepterats av de föreningar och organisationer som vill stå som stiftare 
för Stenens Hus. 
 
Stiftelsen är redo att bildas som en insamlingsstiftelse. Förvaltningen gör bedömningen att stiftelsen 
inledningsvis kommer att behöva visst administrativt stöd och föreslår därför att personal från 
utbildningsförvaltningen ska bidra med det.  

Beskrivning av ärendet 

Projektet Stenens Hus har sin bakgrund i skulpturutställningen Udden skulptur som arrangerats i tio 
år på Udden i Hunnebostrand. Redan i en förstudie från 2011nämns möjligheten att etablera en 
byggnad på Udden, då som ett stenkonstcenter. Stenens Hus har därefter nämnts flera gånger i 
utställningskatalogerna för Udden skulptur, samt av invigningstalare. 
 
2017 startade Kulturhuset Hav och Land ett projekt med syftet att undersöka möjligheterna att 
utveckla Udden genom att utreda förutsättningarna för att etablera ett Stenens Hus där. Projektet 
avslutades i mars 2020 och har fått stöd från Leader, Västra Götalandsregionen, Sotenäs kommun 
och tolv privatpersoner. Projektet genomförde medborgardialoger kring en eventuell etablering av 
Stenens Hus, gjorde studiebesök hos referensanläggningar och tog fram en skiss av hur en byggnad 
skulle kunna se ut och fungera med hjälp av arkitekten Todd Saunders. Projektet administrerades i 
allt väsentligt av Sotenäs kommun, men drevs av en styrgrupp med representanter för kommunen, 
Kulturhuset Hav och Land och Udden Skulptur.  I styrgruppen medverkade Peter Anderzon 
(projektledare), Pål Svensson, Dan Bothén, Elving Claesson, Mikael Sternemar, Carl Forsberg, Britt 
Wall och Staffan Karlander. 
 
Projektets arbete, resonemang och slutsatser redovisas i rapporten Stenens Hus – konceptstudie 
2020. 

Beslutsunderlag 

Kultursekreterarens tjänsteutlåtande 2021-09-14 
Koncepstudie Stenens Hus 
Lista på intressenter som vill bilda stiftelse 
Lista på genomförda möten 
Stadgar för stiftelsen Stenens Hus 
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Forts. KSAU § 161 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Utbildningsnämnden i uppdrag bidra administrativt till stiftelsen 
Stenens Hus, motsvarande en 30% tjänst under 2022. Förslaget ska rymmas inom 
Utbildningsförvaltningens befintliga ram. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar stiftelsen Stenens Hus att så fort en ekonomisk plan för verksamheten 
är upprättad av stiftelsen och realistiska byggplaner föreligger inkomma med en ansökan om mark 
för att uppföra Stenens Hus.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 162 Dnr 2021/000835 

Revidering av Riktlinjer för alkoholservering 
Information lämnas om behovet av att göra en översyn av Riktlinjer för alkoholservering. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för alkoholservering Sotenäs  
Riktlinjer för alkoholservering Trollhättan 
Riktlinjer för alkoholservering Halmstad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att alkoholhandläggaren kan, i samråd med 
Kommunstyrelsens presidie, Folhälsosamordnare, Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden 
diskutera frågor runt framtagning av nya riktlinjer för alkoholservering i Sotenäs kommun. 

Skickas till 

Alkoholhandläggare 
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KSAU § 163 Dnr 2021/000004 

Delårsbokslut Kommunstyrelsen januari - augusti 2021 

Sammanfattning 

Resultatet för perioden januari - augusti är +5,1 mnkr bättre än budgeterat. Periodens positiva utfall 
beror främst på ofördelade medel (+2,4 mnkr) varav cirka 1 mnkr kommer att fördelas till övriga 
verksamheter under T3. Näringslivsverksamheten redovisar ett positivt resultat (+0,5 mnkr) främst 
beroende på ökade projektintäkter. Måltidsenheten inom tekniska redovisar ett resultat på cirka +1 
mnkr för årets första 8 månader, främst beroende på distansundervisning och minskad volym inom 
dagcenter. Markförvaltning redovisar ett större underskott (-1,8 mnkr) beroende på främst lägre 
intäkter samt högre kostnader för personal och konsult. 
 
Helårsprognosen för kommunstyrelsen uppgår till +1,8 mnkr, varav +1,6 mnkr avser ofördelade 
medel. 
 
Årets nettoinvesteringar uppgår under januari - augusti till -18,0 mnkr, varav -2,6 mnkr avser 
fastighetsköp, och +3,6 mnkr försäljning av fastigheter. Budgeten för året inklusive 
resultatöverföring uppgår till -64,1 mnkr. 
 
Måluppfyllelsen för kommunstyrelsen ser positiv ut.  
 
Jämfört samma period föregående år har sjukfrånvaron ökat med två procentenheter inom 
kommunstyrelsens verksamheter, och då främst inom måltid- och lokalvårdsenheten.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2021 Kommunstyrelsen, daterad 2021-09-23 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut per augusti 2021.  
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta arbetet med att genomföra upprättade 
åtgärdsplaner. 
  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 164 Dnr 2021/000004 

Sotenäs kommun, delårsrapport januari-augusti 2021 

Sammanfattning 

Tertialuppföljningen efter augusti 2021 visar på ett positivt utfall om +25,3 mnkr jämfört med 
budget på +7,7 mnkr. Helårsprognosen för kommunen pekar på ett överskott om +18,3 mnkr 
jämfört med budget på +5,5 mnkr.  
 
För perioden visar nämnds verksamheten en positiv avvikelse från budget med ca +6.5 mnkr. 4,5 
mnkr av den positiva avvikelsen avser kommunstyrelsens allmänna verksamhet (inklusive 
ofördelade medel) där ofördelade medel, IT kostnader och projekt Näringslivsverksamheten är de 
verksamheter som främst avviker positivt. Helårsprognosen för nämndverksamheten uppgår till 
+1,4 mnkr.    
 
De tidigare prognoserna under året visar på förbättrade skatteintäkter. Skatteprognosen per augusti 
för helåret 2021 visar fortsatt på förbättrade skatteintäkter, jämfört med budget. Prognosticerad 
ökning av skatteintäkter jämfört med budget uppgår 2021 till cirka 18 mnkr. Under 2021 
prognosticeras en nedskrivning av tidigare aktiverade översikts och detaljplaner ske med 10 mnkr. 
Avskrivningar beräknas därmed för helåret 2021 överstiga budget med 10 mnkr. Nedskrivningen är 
föranledd av ändrade redovisningsprinciper avseende aktivering av planer enligt rekommendationer 
från RKR. 
 
God ekonomisk hushållning prognostiseras uppfyllas för verksamhetsår 2021 då samtliga 
finansiella mål uppfylls och majoriteten av verksamhetsmålen visar på mycket god måluppfyllelse.      
 
Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste nämnden 
vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Kommunstyrelsen konstaterar att 
nämnderna sammantaget visar på positiva helårsprognoser i augusti. Omsorgsnämnden 
prognosticerar ett underskott på helåret (-0,9 mnkr). Helårsprognosen för Omsorgsnämnden har 
förbättrats med +1,7 mnkr jämfört med prognosen efter juni. Överförmyndarverksamheten 
prognosticerar ett underskott på cirka 0,1 mnkr beroende på ökade avgifter. Kommunstyrelsen 
uppmanar Omsorgsnämnden att fortsätta arbetet med pågående åtgärdsplaner årets sista fyra 
månader. 
 
Kommunkoncernens resultat efter åtta månader visar på ett överskott om +41,1 mnkr. Prognoserna 
på helår visar på ett positivt resultat om +30 mnkr. Där kommunen står för 18,3 mnkr och 
Sotenäsbostäder för +7,8 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-augusti 2021, daterad 2021-09-27 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
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Forts. KSAU § 164 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2021 samt prognos 2021. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 165 Dnr 2019/001554  

Avtal Folkets Hus 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-08 § 137 att upphäva beslut från KSAU 2021-08-25 § 146, 
samt att att ställa sig positiv till ett samägande av fastigheten alternativt att Folketshusföreningen 
köper fastigheten för 1 kr och överlämnar till folketshusföreningen att meddela besked om 
föreningens ståndpunkt. 
 
En skrivelse har nu kommit in från Folketshusföreningen där de bland annat önskar utreda ett 
samägande, samt att man parallellt med utredningen om ägandet ska utreda kulturuppdraget. 
 

Beslutsunderlag 

KS protokoll 2021-09-08 § 137 
Skrivelse 2021-09-27 från Folketshusföreningen Hav och Land Hunnebostrand 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 
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KSAU § 166 Dnr 2020/001157 

Ansökan om markanvisning Roparebacken 

Sammanfattning 

Feldts fisk innehar ett fastighetsbolag vid namn Roparebacken i Kungshamn Intressenter AB (nedan 
kallad Exploatören) som inkommit med en ansökan avseende markanvisning för del av den 
kommunala fastigheten Gravarne 3:1. Förslaget redovisar en vision om att bland annat skapa 
bostäder med flera olika upplåtelseformer så som bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.   

Beskrivning av ärendet 

Exploatören har i ansökan om markanvisning 2020-11-24, beskrivit planer för bostadsutveckling på 
Roparebacken. Exploatören önskar i sin ansökan att utveckla Roparebacken till ett område med 
attraktiva bostäder för alla, med målsättning till goda permanentboenden i livets alla skeden.  
I ansökan omnämns visionen att skapa socioekonomisk bredd genom flera olika upplåtelseformer så 
som bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter samt även trygghetsboende. Vissa bostäder avser även 
exploatören att behålla för att erbjuda framtida medarbetare. Målet enligt exploatören är att skapa 
boenden som är överkomliga för de som arbetar och verkar i Kungshamn med omnejd.  
 
Området är idag oplanerad mark som utgörs till mesta delen av berg, och gränsar till den norra 
rastplatsen/utsiktsplatsen vid Smögensbrons östra ände. Besökare av rastplatsen/utsiktsplatsen 
använder sig även till viss del av berget när de stannar till. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att inte sälja sjönära mark, KF 1996-12-12 § 102. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Ansökan med tillhörande karta 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om markanvisning på Roparebacken. 

Skickas till 

Sökande inklusive besvärshänvisning 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 167 Dnr 2017/000454 

Ansökan om köp av kommunal mark, del av Tången 42:1, Kungshamns 
marininredning 

Sammanfattning 

Företaget Kungshamns Marininredning har ansökt om att få köpa marken som de idag arrenderar på 
Tången 42:1.       
 
Företaget äger fastigheterna Tången 42:80 och 52:1 och har sedan 2016 ett anläggningsarrende om 
cirka 830 kvadratmeter mark på den kommunala fastigheten Tången 42:1. Företaget önskar köpa 
den arrenderade marken. Enligt företaget är det de själva som har bekostat sprängning och 
asfaltering på arrendeområdet.   
 
I gällande detaljplan (1427-P84/2 B) är marken planlagd som allmän plats (park eller plantering). 
Kommunen är restriktiv till att sälja och arrendera ut allmän plats. 
Då marken är planlagd som allmän plats, park och plantering bedömer förvaltningen att avsikten 
sedan planläggningen varit att den inte ska säljas för enskild verksamhet. Vid en försäljning av det 
önskade markområdet till Tången 52:1 kan fastigheten komma att anses vara planstridig. För att 
bygglov ska kunna ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan ska utgångsläget vara 
planenligt.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om markköp med hänvisning till att 
önskat område är planlagt som allmän plats.    
 
 

Skickas till  

Sökanden, inklusive besvärshänvisning 
MEX-ingenjör 
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KSAU § 168 Dnr 2020/000333 

Ansökan om markköp Assleröd 1:2 för ett enbostadshus samt lokaler 
för verksamhet 

Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om köp av del av Assleröd 1:2 för enbostadshus och lokaler för verksamhet. 
Området ingår i kommunens markreserv.   

Beskrivning av ärendet 

Sökanden har ansökt om att köpa ett 23 ha stort område motsvarande en lott till kommunens 
fastighet Assleröd 1:2. Området utgörs idag av skog, berg och hällmark samt, i söder 1,5 ha 
åkermark. Området omfattas inte av någon detaljplan.  
 
Sotenäs Fältridklubb har idag ett avtal om jordbruksarrende för klubbens verksamhet och brukande 
av jord på det berörda markområden som sträcker sig till 2024-03-13. Avtalet förlängs därefter med 
ett år i sänder om inte uppsägning sker.  
 
I samrådshandling för ÖP 2022 ingår marken i området "Assleröd, Gidderöd och Anneröd, L2" som 
beskrivs enligt följande. "De inre delarna av kommunen kännetecknas av ett småbrutet och kuperat 
odlingslandskap varierat med skogspartier och rena bergområden samt spridd bebyggelse. Området 
sydost om Hunnebostrand ligger tätortsnära och har ett värde för närrekreation, friluftsliv och 
besöksnäring. Inom området finns flera hästgårdar och ryttarklubb. Området ligger till stora delar 
inom vattenskyddsområde runt Lilla Dalevatten. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda 
skyddsföreskrifter. Området utgör även en möjlig framtida markresurs för tätorten Hunnebostrands 
utveckling. En fortsatt komplettering med ny bebyggelse kan ske i liten skala i anslutning till 
befintlig bebyggelse och infrastruktur. Inom området kan nya enstaka bostäder tillkomma utan 
detaljplan och med allmän lämplighetsbedömning. Ny bebyggelse bör inte tillkomma på den 
produktiva jordbruksmarken. Mindre byggnader eller anläggningar för friluftsliv och besöksnäring 
samt åtgärder som stärker kopplingar för friluftsliv och närrekreation inom området kan också 
prövas." Området ingår i kommunens markreserv.  

Beslutsunderlag 

Karta  
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om markköp för del av Assleröd 1:2.   
 

Skickas till 

Sökanden inklusive besvärshänvisning 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSAU § 169 Dnr 2020/000463 

Ansökan om markköp Heljeröd 1:4 

Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om köp av del av Heljeröd 1:4 för uppförande av förrådsbodar i anslutning 
till befintligt bryggområde. Sökanden har ansökt om att köpa området för att utveckla det befintliga 
bryggområdet genom att anlägga ett antal mindre förrådsbodar, för att få plats med bland annat 
kajaker och båttillbehör. Sökanden anger att det på platsen idag finns två bryggor med ca 50 platser 
för småbåtar.  
 
Ansökan om arrende avseende samma område avslogs i delegationsbeslut i februari 2020 med 
hänvisning till sjöbodstomtkö 2019/716. I april samma år inkom ansökan om köp av samma 
område. Bryggorna är uppförda utan arrende. Området omfattas inte av någon detaljplan.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att inte sälja sjönära mark, KF 1996-12-12 § 102. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om markköp för del av Heljeröd 1:4. 
 

Skickas till 

Sökanden inklusive besvärshänvisning 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSAU § 170 Dnr 2019/001086 

Ansökan om friköp av arrendemark, Tången 42:1 

Sammanfattning 

Intextriör AB ansöker om att få friköpa arrendemark på kommunens fastighet Tången 42:1. Marken 
som berörs i ansökan är beläget i sjönära läge. Företaget arrenderar idag mark från kommunen. 
Företaget har skickat in en ansökan gällande att friköpa arrendemark kring byggnaden, marken 
befinner sig i sjönära läge.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att inte sälja sjönära mark, KF 1996-12-12 § 102. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-08-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan gällande friköp av arrendemark på kommunens 
fastighet Tången 42:1. 
 

Skickas till 

Sökanden inklusive besvärshänvisning 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 171 Dnr 2017/000129 

Ansökan om markförvärv Sandön 1:1, Smögen 

Sammanfattning 

Fastighetsbolaget Sandön 112 AB ansöker om markförvärv på Sandön 1:1, Smögen, för utbyggnad 
av bostäder. Området som sökande anser att förvärva är Sandön 1:1, vilket är planlagt som allmän 
plats i nuvarande detaljplan. Området är även sjönära mark.    
 
Kommunfullmäktige har beslutat att inte sälja sjönära mark, KF 1996-12-12 § 102. Det avviker från 
kommunens ställningstagande att inte sälja sjönära mark samt föreslagen fastighetsreglering. 
Kommunen är också väldigt restriktiva med att sälja allmän plats.   

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan gällande markförvärv till Sandön 1:1 på Smögen. 

 

Skickas till 

Sökanden inklusive besvärshänvisning 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 172 Dnr 2020/000070 

Ansökan om köp av mark, Hedalen 1:5 

Sammanfattning 

Finns Begravningsbyrå AB ansöker om att få köpa en del av kommunens fastighet Hedalen 1:5. 
Företaget äger idag fastigheten bredvid, Hedalen 1:14 och syftet med markköpet är att möjliggöra 
utbyggnad.  
 
Området innefattar ca 440 kvm i anslutning till sin fastighet Hedalen 1:14. Företaget vill möjliggöra 
utbyggnad av industrihall och underlätta för leveranser av kistor som ska förvaras i denna byggnad. 
I nuvarande detaljplan är området planlagt för småindustriändamål.  
 
Det finns en konkurrerande arrendeansökan från privatpersoner avseende samma område, som är 
ägare till Hedalen 1:15 (ärende 2017/1308). I ansökan har de angett att de vill använda fastigheten 
till uppställning av båtar och bilar.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-08-19 
Hedalen bild 1 
Hedalen bild 2  
Taxa för grovplanerad tomt, protokollsutdrag KF § 54 2021-04-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ansökan om markköp på del av kommunens 
fastighet Hedalen 1:5, totalt ca 440 kvm, enligt beslutad taxa om 420kr/kvm, förutsatt att bolaget 
söker och får bygglov inom ett år.  

 

Skickas till 

Sökanden  
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 173 Dnr 2017/001489 

Ansökan om markköp, Gravarne 3:1 m.fl bostad 

Sammanfattning 

En ansökan har kommit in gällande markköp av del av kommunens fastighet på Gravarne 3:1. 
Ansökan berör tre olika områden, sökande är en privatperson. Syftet med ansökan är att anlägga ett 
område med tomter, och att bygga villor och bostadsrätter.  
 
Ett markområde är beläget vid idrottsplatsen och är allmän plats. Det andra området är beläget vid 
Coop, detta är också allmän plats, det är delvis utanför detaljplanen och nära industriområdet. Det 
tredje området i ansökan är vid Kvarnbergshemmet och där finns ett pågående detaljplanearbete.  
 
Kommunen är restriktiv med att sälja mark som är planlagd som allmän plats i detaljplanen och 
området vid Coop är beläget i anslutning till ett industriområde och därför bedöms att ansökan ska 
avslås.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Kartbild Gravarne 1 
Kartbild Gravarne 2 
Kartbild Gravarne 3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan gällande köp av kommunens mark, del av Gravarne 
3:1.   
 
Det antecknas att marken invid Kvarnbergshemmet ägs av Sotenäsbostäder 
 

Skickas till 

Sökande inklusive besvärshänvisning 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 174 Dnr 2018/000589 

Ansökan om markköp, Vägga 2:262 industri Ödegården 

Sammanfattning 

Tiason AB ansöker om att få köpa industrimark vid Ödegården, Vägga 2:262. Syftet med 
markköpet är att företaget behöver mer markyta för att de vill expandera deras affärskoncept. 
 

För att värna om framtida utveckling av symbiosnätverket på Ödegården föreslås kvarvarande mark 
säljas till verksamhet som kan påvisa att de kan ingå i symbiosen i någon form. Bedömningen är 
därför att ansökan bör avslås. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Kartbild Ödegården 1 
Kartbild Ödegården 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan gällande köp av industrimark vid Ödegården, 
Vägga 2:262. 
 
 

Beslutet skickas till 

Sökande inklusive besvärshänvisning 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 175 Dnr 2019/000686 

Ansökan om köp av mark, del av Vägga 2:262, Ödegården 

Sammanfattning 

Företaget Westboat AB ansöker om köp av mark på del av Vägga 2:262, vid Ödegården.  
Syftet med markköpet är att företaget vill ha småföretagslokal för uthyrning.  
 

För att värna om framtida utveckling av symbiosnätverket på Ödegården föreslås kvarvarande mark 
säljas till verksamhet som kan påvisa att de kan ingå i symbiosen i någon form. Bedömningen är 
därför att ansökan bör avslås. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Kartbild Ödegården 
Kartbild Westboat 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan gällande köp av mark vid Ödegården, del av 
fastighet Vägga 2:262. 
 

Skickas till 

Sökande inklusive besvärshänvisning 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 176 Dnr 2019/000 

Ansökan om att köpa kommunal mark, Smögenön 1:67 

Sammanfattning 

Kommanditbolaget CJ-glass har lämnat in en ansökan gällande köp av kommunal mark, del av 
Smögenön 1:1. Sökande äger idag Smögenön 1:67 och önskar köpa området runt denna fastighet. 
Syftet med ansökan är att säkra befintlig café- och restaurangrörelse.  
 
Sökande har ett ställningstagande från mars 1996 som säger att frågan om att tillföra mark till 
fastigheten Smögenön 1:67 ska prövas i samband med detaljplaneändring.  
 
Kommunfullmäktige har ett beslut från december 1996 som säger att kommunen ska vara 
restriktiva med att sälja mark i sjönära läge och därav föreslår förvaltningen att ansökan avslås. 
Ansökan avviker från kommunens ställningstagande att inte sälja sjönära mark och att marken i 
nuvarande detaljplan är planlagd som allmän plats.  
 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Kartbild Smögenön 1 
Kartbild Smögenön 2 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan gällande köp av kommunal mark, del av  
Smögenön 1:1.   
 

Skickas till 

Sökande inklusive besvärshänvisning 
Mark- och exploateringsingenjör 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
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KSAU § 177 Dnr 2021/000852 

Ansökan om medel för skyfallskartering 

Sammanfattning 

Ärendet avser ansökan om medel för skyfallskartering för riskbedömning och åtgärdsförslag från 
SMHI.  

Beskrivning av ärendet 

Kommuner i Västra Götaland inbjuds att söka utvecklingsmedel för att genomföra kunskapshöjande 
insatser inom områden där kommunen identifierat särskilt behov av klimatanpassning. 
Länsstyrelsen Västra Götaland förfogar över ca. 1,6 Mkr för detta ändamål.   
Insatsen ska genomföras under 2021, eventuellt kommer möjlighet finnas för genomförande 2022.  
Ansökan föreslås avse medel för en skyfallskartering för riskbedömning och åtgärdsförslag från 
SMHI.  

Ekonomi  
Projektet innebär finansiering av framtagande av ett underlag som kommunen behöver i pågående 
utredningar. Utredningen uppskattas för närvarande mycket grovt att kosta 250 tkr.  

Organisation och personal 
Kommundirektören har lämnat ett uppdrag till säkerhetssamordnaren i syfte att utreda vilka åtgärder 
som behövs för att undvika framtida översvämningar efter skyfall.  
Ansökan hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningens kvalitétsutvecklare och underlaget används 
såväl i nyss nämnda utredning som i översiktplanearbetet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom att ansökan lämnas in. Ansökan har reviderats 
och avser ett belopp om 1 090 000 kr. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Kvalitetsutvecklare, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-10-13 §§ 147-181 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 42(46)
 

 
 

KSAU § 178  Dnr 2021/000411 

Utökning av lokaler för Marina Återvinningscentralen 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun startade hösten 2018 upp den Marina återvinningscentralen där man började med 
att sortera och återbruka marint avfall från närområdet och man hyrde då en lokal på Hogenäset på 
700 kvm.  
 
I år 2021 kommer det marint avfall från hela Sverige och man är då i behov av att utöka lokalytan 
med ytterligare 460 kvm. I denna utökning innefattar också den marina testbädden där olika företag 
(14 st i dagsläget men fler är på väg in) är med för att kunna göra nya produkter av det marina 
avfallet. Hela verksamheten på Marina återvinningscentralen är externfinansierad. 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun med den Marina återvinningscentralen är idag med i projekt tillsammans med 
Havs och Vattenmyndigheten, Vinnova och Naturvårdsverket som går ut på att se hur ett 
producentansvar ska se ut fram tills det träder i kraft den 31/12 2024, vår del i projektet är att se 
över flödena av det marina avfallet så att det blir så effektivt som möjligt samt att ge input till en 
standard för fiskeredskap, detta innebär att Sotenäs kommun får möjligheten att vara med och 
påverka för en grön omställning då vi får ge vår syn på hur framtida redskap ska utformas för att 
vara cirkulära, vilket också är en orsak till att Marina återvinningscentralen är i behov av mer 
lokalyta.   

Ekonomi  
Marina återvinningscentralen är externt finansierad av flera myndigheter. Myndigheterna som 
Naturvårdsverket och Havs och Vattenmyndigheten har ett stort förtroende för Marina 
återvinningscentralen och dess värde då vi är den enda Marina återvinningscentral som gör hela 
värdekedjan från avfall till produktutveckling med externa aktörer. 
 
Nuvarande hyra av fastigheten: (ej utomhus) 350.532 kr för 700 kvm = 500 kr / kvm 
Ny hyra avseende hela fastigheten: 629.000 kr för 1.160 kvm = 542 kr / kvm 
I detta priset ingår även ALL markyta utomhus. 

Beslutsunderlag 

Näringslivs- och utvecklingschefs tjänsteutlåtande 2021-10-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att den Marina återvinningscentralen får utöka sina 
lokalytor med ytterligare 460 kvm. Kostnaden finaniseras inom näringsliv och 
utvecklingsavdelningens ram för befintlig budget. 
 

Skickas till 

Chef Näringsliv och utveckling 
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KSAU § 179  Dnr 2021/000859 

Remiss från Justitiedepartementet över betänkandet Kommuner mot 
brott SOU 2021:49 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har av Justitiedepartementets kriminalpolitiska enhet remitterats att lämna 
synpunkter på betänkandet Kommuner mot brott SOU 2021:49 svar ska vara remissinstansen 
tillhanda senast 2021-11-02. Remissen skickades till kommunen 2021-07-02. 
 
Remissvaret bygger på att det i utredningens direktiv framgår att uppdraget inte är att överväga om 
det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete ska lagstadgas utan att överväga och föreslå 
hur ett sådant lagstadgat ansvar bör utformas. Lagförslaget föreslås träda ikraft 2023-01-01. 
 
Förslaget till ny lag om kommuners ansvar för brott är väl genomarbetat och de åtagande som 
föreslås bedöms ligga i kommunens intresse att arbeta med. Kommunen kommer ekonomiskt att 
ersättas för de uppgifter som åläggs enligt lagförslaget genom utökning av Allmänna bidrag till 
kommuner, anslag 1:1, Kommunalekonomisk utjämning. Här förordar säkerhetsstrategen att 
Sotenäs kommun i remissvaret föreslår en ersättning som ligger på samma nivå som den fasta 
ersättningen för beredskapssamordning 350 000 kr/år. 

Bakgrund  

Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge i uppdrag åt en särskild utredare att utreda 
kommunernas brottsförebyggande ansvar (dir. 2019:94). Till särskild utredare förordnades samma 
dag renhållningsarbetaren, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Ann–Sofie 
Hermansson.  
Arbetet har enligt uppgifter i betänkandet bedrivits i nära samarbete med sakkunniga och experter. 
Betänkandet ansågs slutfört i juni 2021 och överlämnades till justitiedepartementet.  
Av utredningens direktiv framgår att uppdraget inte är att överväga om det kommunala ansvaret för 
brottsförebyggande arbete ska lagstadgas utan att överväga och föreslå hur ett sådant lagstadgat 
ansvar bör utformas. 

Beslutsunderlag 

Säkerhetssamordnarens tjänsteutlåtande 2021-10-05 
Säkerhetsstrategens remissvar  
Betänkandet Kommuner mot brott SOU 2021:49 
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Forts. KSAU § 179 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner remissvaret och beslutar att skicka det till 
Justitiedepartementet. 
 
 

Skickas till 

Säkerhetsstrateg 
Justitiedepartemenetet 
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KSAU § 180  Dnr 2021/000861 

Information om rekrytering av ny Kommundirektör 
Med anledning av att kommunens befintliga kommundirektör Maria Vikingsson sagt upp sin 
anställning och avslutar sin tjänst vid årsskiftet inleds en rekryteringsprocess av ersättare. 
Kommunens HR-chef kommer att vara sammanhållande av rekryteringsprocessen.  
 

Beskrivning av process 
Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning, 1.1.3 är kommunstyrelsen anställare av 
kommundirektör.  
 
Vid rekrytering av högre chefstjänster använder sig kommunen av rekryteringsbolag som stöd i 
processen. Upphandling av rekryteringsbolag är påbörjad och sista svar på anbud är den 26 oktober.  
 
Efter att rekryteringsbolag anlitats har de i uppdrag att vara behjälpliga med att ta fram lämplig 
kravspecifikation som ligger till grund för annonseringen och urvalet av sökande kandidater. 
Underlag till kravspecifikationen tas fram genom intervjuer med bland annat politiker och 
tjänstepersoner i organisationen.  
Därefter annonseras tjänsten ut under ett antal veckor. Detta kommer att ske under november 
månad. 
 
Utifrån matchning mot kravspecifikationen väljs därefter ett antal kandidater ut som går vidare till 
testning och intervjuer. Intervjuer bör ske under december och eventuellt januari.  
 
Vid rekrytering av kommundirektör bildas tre intervjugrupper; politik, fackförbund och 
tjänstepersoner.  
 
Efter intervjuer och sammanställning av resultat från de olika intervjugrupperna fattar 
kommunstyrelsen beslut om anställning. Beroende på hur processen löpt på kan beslut om 
rekrytering av ny kommundirektör ske i januari/februari 2022.  
Ny kommundirektör kan då vara på plats i maj/juni beroende på olika omständigheter.  
 
Då nuvarande kommundirektör lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet bör tillfällig ersättare utses tills ny 
kommundirektör är på plats.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 181  Dnr 2021/891 

 

Melleruds begäran om att ingå i Samordningsförbundet Väst 
Melleruds kommun önskar ansluta sig till Samordningsförbundet Väst och har ansökt att få ingå i 
Samordningsförbundet Väst. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till Melleruds önskan om att tillhöra 
Samordningsförbundet Väst och föreslår Kommunfullmäktige att låta Mellerud få ingå i 
Samordningsförbundet Väst  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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