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Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 27 oktober 2021 kl. 08:30 
Plats Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn 
Ordförande Mats Abrahamsson  

 
Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Infrastrukturkoordinator  Dnr 
2021/000747 

Philip Söderberg 
Kl 08.30 

3.  Motion - Införande av miljözon i Sotenäs kommun Dnr 
2020/000887 

Pia Bergenholtz 
Kl 08.40 

4.  Stiftelse Stenens Hus Dnr 
2018/000499 

Carl Forsberg 
Kl 08.50 

5.  
Information från Leader Bohuskust, 
ej handling 

Dnr 
2020/001218  

Ragnhild Selstam,  
Kl 09.00-09.15 

6.  
Information från Rådet för konst i offentlig miljö, ej 
handling 

Dnr 
2021/000897 Ragnhild Selstam 

7.  
Information från Stiftelsen Gerlesborgsskolan 
ej handling 

Dnr 
2020/000952 Ragnhild Selstam 

8.  Motion Demokrati och transparens nämnder Dnr 
2021/000809 

Anna-Lena Höglund 
Kl 09.15 

9.  
Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag, hösten 2021  

Dnr 
2021/000290 Anna-Lena Höglund 

10.  Motion Fristadsansvar Dnr 
2021/000526 Anna-Lena Höglund 

11.  Medborgarförslag - Hundgård på Smögen Dnr 
2020/000758 

Eveline Karlsson 
Kl 10.00 

12.  Medborgarförslag - Gångväg Ulebergshamn Dnr 
2020/000401 Eveline Karlsson 

13.  Motion - Lastbalansera, utjämna avloppsnätet Dnr 
2021/000810 Eveline Karlsson 

14.  Tillsättande av projektledare för cykelleder Dnr 
2019/001220 Eveline Karlsson 

15.  Motion - Cykelledssamordnare Dnr 
2021/000184 Eveline Karlsson 

OBS! Digitalt sammanträde - bokning sänds separat. 
Tjänstepersoner medverkar också digitalt. 
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Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

16.  Delårsbokslut Kommunstyrelsen januari - augusti 
2021 

Dnr 
2021/000004 

Maria Vikingsson 
Eveline Karlsson 
Kl 10.50 

17.  Sotenäs kommun, delårsrapport januari-augusti 
2021 

Dnr 
2021/000004 

Maria Strömberg 
Maria Vikingsson 
Kl 11.10 

18.  Budgetuppföljning per september Dnr 
2021/000004 Maria Strömberg 

19.  Utökning av Samordningsförbundet Väst, Melleruds 
kommun ny medlem i förbundet. 

Dnr 
2021/000891 Kl 11.40 

20.  Val av ledamot i Hållbarhetsrådet, förslag från MN Dnr 
2021/000541  

21.  Val av ledamot i Hållbarhetsrådet, förslag från BN Dnr 
2021/000813  

22.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2021/000013  

23.  Anmälningsärenden Dnr 
2021/000012  

 
 

Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

24.  Ansökan om planbesked för del av fastigheten 
Finntorp 2:238, Bovallstrand 

Dnr 
2020/000719 

Ellen Jansson 
Johan Fransson 
Eveline Karlsson 
Kl 13.00 

25.  Planuppdrag för bostadsutveckling Dnr 
2021/000760 

Ellen Jansson 
Elisabeth Fjellman 
Eveline Karlsson 
Kl 13.10 

26.  Information om pågående detaljplaner  Ej handling 
Elisabeth Fjellman 
Eveline Karlsson  
Kl 13.30 

27.  Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m.fl, 
Kungshamn 

Dnr 
2013/000721 

Elisabeth Fjellman 
Eveline Karlsson 
Kl 13.40 

28.  Detaljplan för Gravarne Marina, Sandbogen 1:4 
m.fl, Kungshamn 

Dnr 
2011/000191 

Elisabeth Fjellman 
Eveline Karlsson 

29.  Detaljplan för Ramsvik 3:16, f.d. Solstickans 
barnkoloni 

Dnr 
2009/000206 

Elisabeth Fjellman 
Eveline Karlsson 
Kl 14.00 
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Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

30.  Renhållningstaxa för Sotenäs 2022 Dnr 
2021/000691 

Anja Wallin 
Eveline Savik 
Kl 14.10 

 
Skickas till:   
Philip Söderberg, Pia Bergenholtz, Carl Forsberg, Ragnhild Selstam, Eveline Karlsson, Maria 
Strömberg, Ellen Jansson, Johan Fransson, Elisabeth Fjellman, Anja Wallin, Anna-Lena Höglund, 
Maria Vikingsson 
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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 
 



 

 

 

 
Sida 1 av 3 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-23 KA 2021/000747 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Philip Söderberg, philip.soderberg@sotenas.se 
Digitaliseringsstrateg 
 

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. 
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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. 

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. 

Hållbar utveckling 

Tillgång till bredband håller på att bli en förutsättning för att kunna ta del av 
grundläggande samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i samhället.  Bredband 
omfattar fiber i mark och mobil täckning i luften. 
Men för att alla människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt, för att 
framgångsrika företag ska kunna utvecklas i alla delar av landet och för att det offentliga 
ska kunna effektivisera servicen till invånarna måste alla ha säker och snabb tillgång till 
internet. 
Genom att under en treårsperiod köpa infrastrukturkoordinatorn som konsulttjänst kommer 
kommunen aktivt kunna arbeta med infrastrukturfrågor och ta fram underlag för att skapa 
en långsiktig strategi med tillhörande handlingsplan. Eftersom tjänsten är tidsbegränsad är 
det upp till kommunen att avgöra det fortsatta behovet efter projektperiodens slut. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta medel för inköp av konsulttjänster i form av 
infrastrukturkoordinator av NetWest under en treårig projektperiod med slutdatum 2024-
06-30. 
 



 

 

 

 
Sida 3 av 3 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Totalt avsätts 300tkr under 2022, 300tkr under 2023 och 150tkr under 2024 från ofördelade 
medel för denna tjänst. 2021 ryms kostnaden inom befintlig ram.   

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Digitaliseringsstrateg och Ekonomichef 
 

  
Philip Söderberg Maria Vikingsson 
Digitaliseringsstrateg Kommundirektör 
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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 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-17 KA 2020/000887 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 

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.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

För att genomföra en utredning om införandet av miljözon fordras konsulttjänster då 
förvaltningen inte har utrymme för detta inom ordinarie arbetstid, vilket kräver utökad 
budget. Förslaget till beslut bedöms kunna genomföras inom befintlig budget. 
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Regelverk  

Att införa miljözon är idag inget som krävs av kommuner utan görs frivilligt.  
Arbetet för att minska miljöpåverkan från transporter kopplar bland annat till arbetet för 
Agenda 2030 på global nivå och miljömålen på, nationell och regional nivå. På lokal nivå 
kopplar frågan om miljözon till Sotenäs Hållbarhetsstrategi främst vad gäller fokusområdena 
Hälsa och välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen. 

Organisation och personal  

För att genomföra en utredning om införandet av miljözon fordras konsulttjänster då 
förvaltningen inte har utrymme för detta inom ordinarie arbetstid. 
Förslaget till beslut bedöms kunna genomföras inom befintlig verksamhet på 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Hållbar utveckling 

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. 
Införande av miljözon kopplar väl an till de globala utvecklingsmålen 4. Hälsa och 
välbefinnande samt 11. Hållbara städer och samhällen, vilka även utgör fokusområden i 
Sotenäs hållbarhetsstrategi.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen antagit klimatlöfte om att vi 
ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal, vilket besvarar motionens 
intentioner om att stärka vår position som en miljökommun och sända signaler om att fasa ut 
gamla fordon.  
Motionen anses därmed besvarad.   

Beslutsunderlag 
Motion om införandet av miljözon 

Beslutet skickas till 
Motionären Mathias Bruno (M) 
Chef Näringsliv och utveckling 
Hållbarhetsstrateg 
 
 

  
Pia Bergenholtz Per Svensson 
Hållbarhetsstrateg Chef Näringsliv och utveckling 
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§30  Dnr 2021/887 

Motion om miljözon 
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. 

Beslutsunderlag 

Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-09-17 
Motion angående införande av miljözon.  

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att Hållbarhetsrådet antar 
detta. 

Hållbarhetsrådets förslag 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen antagit klimatlöfte om att vi ställer krav 
i upphandling för transportdelen i nya avtal, vilket besvarar motionens intentioner om att stärka vår 
position som en miljökommun och sända signaler om att fasa ut gamla fordon.   
Motionen anses därmed besvarad.    

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Eva Abrahamsson (M)     Hans-Joachim Isenheim 
Ordförande     Justerare 
 
 
Emma Vånder 
sekreterare 
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Motion 
Till:   Kommunfullmäktige i Sotenäs Kommun 

Angående:  Införande av miljözon i Sotenäs Kommun 

Motionär:  Mathias Bruno (M) 

 

Bakgrund 

I vår kommun arbetar vi aktivt med miljösatsningar av olika slag och ligger på många punkter 
i framkant då det gäller miljöarbetet. Vår fordonsflotta när det gäller personbilar är mycket 
modern och vi har en stor andel elfordon som bidrar till en bättre miljö. När det gäller tunga 
transporter ligger vi dock långt efter. Kommunen äger egna tunga fordon med hög ålder och 
gammal teknik. Därtill beställer kommunen en ansenlig mängd transporter av skiftande 
kvalitet. Det finns leverantörer med en modern fordonsflotta och tunga fordon med 
uteslutande EURO6-motorer, det finns också vissa leverantörer med fordon vars ålder 
överstiger 20 år och totalt saknar EURO-klassning. I mitt Sotenäs skall vi inte ha ett sådant 
förfarande. I mitt Sotenäs skall leverantörer till kommunen konkurrera på lika villkor och 
kommunen skall ha samma krav på sina fordon som man ställer på underleverantörer.  

Åtgärdsförslag 

För att stärka vår position som en miljökommun vill jag införa miljözon i Sotenäs. Att införa 
miljözon är en aktiv åtgärd för att förbättra miljön i vårt närområde. Det är sedan den första 
januari 2020 möjligt för kommuner att själva införa miljözon. I dagsläget finns miljözon klass 
1 i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mölndal, Uppsala, Helsingborg, Lund och Umeå. Sotenäs 
skulle med mitt förslag bli en av landets första kommuner att införa miljözon och det skulle 
stärka vårt miljöarbete.  

Grundregeln för miljözon klass 1 är att en tung lastbil eller buss får köra i zonen i 6 år från 
första registrering, innevarande år oräknat. Fordon som lever upp till EURO3 får köra i 
miljözon i 8 år och fordon som lever upp till EURO6 får köra i miljözon.  

Att kommunen skulle investera i nya, moderna och mer klimatvänliga fordon anser jag vara 
förkastligt. Detta baserar jag på att den stora investering det skulle innebära inte står i 
proportion till användningen. Det bör för kommunens del vara avsevärt mer gynnsamt att 
lägga ut alla tyngre transporter på entreprenad, vilket då även skulle innefatta 
vinterväghållning på kommunala gator. På så vis gynnas lokala entreprenörer som får en 
högre beläggning på sin fordonsflotta och har lättare att serva kommunen till rimliga priser.      

Var i kommunen det är mest rimligt att ha miljözon önskar jag att en utredning från 
förvaltningen fastslår men rimligt bör vara i alla tätorter och industriområden. 

 



2020-09-09 

Sammanfattning 

Ett införande av miljözon i vår kommun skulle stärka vår position som en miljökommun. Det 
sänder viktiga signaler och bidrar starkt till att fasa ut gamla och smutsiga fordon. Det skulle 
förbättra förutsättningarna för en sund konkurrens. Det skulle underlätta vid upphandling då 
ansvarig upphandlare inte behöver samma branschkompetens för att kunna ställa rätt krav, 
rent krasst räcker skrivelsen ”transporter skall följa gällande lagstiftning” och således har 
man fått med miljöaspekten även i upphandlingen och det blir samma förutsättningar för alla 
parter. Vid ett införande av miljözon skulle kommunen behöva sälja de tunga fordon som inte 
är godkända i miljözon och förslagsvis lägga de transporter man tidigare utför i egen regi på 
entreprenad. Det stärker ytterligare de lokala näringarna.  

För industrins del skulle en miljözon i kommunen troligen inte innebära några större 
förändringar då de flesta transporter idag är långväga och således redan anpassade för 
miljözon i exempelvis Göteborg och Mölndal. 

Yrkande: 

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

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

 

 

 

För Moderaterna i Sotenäs 

 

 

Mathias Bruno 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-14 KA 2018/000499 
 
Utbildningsförvaltningen 
Carl Forsberg, carl.forsberg@sotenas.se 
Kultursekreterare 
 

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. 
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När konceptstudien lades fram för kommunstyrelsen fick kommundirektören i uppdrag att 
utreda vilka intressenter som vill ingå i en stiftelse för Stenens Hus samt förbereda för 
stiftelsens bildande. Detta arbete har bedrivits av kultursekreterare inom 
utbildningsförvaltningen. 
 
Samtliga intressenter som förvaltningen har talat med har uttryck att de är positiva till att 
ett Stenens Hus på Udden förverkligas. Även föreningarna på Malmön vill medverka till 
etableringen och ser möjligheter till samverkan i olika former. På så sätt kan alla med 
kompetenser inom kulturarvet sten arbeta tillsammans utan konkurrens. 
 
Stenindustriförbundet och Hallinden Granit ser stora möjligheter med Stenens Hus, en 
plattform för konferens, utbildning, utveckling och skyltfönster för stenprodukter. 
Materialet sten har stor potential att utvecklas inom byggbranschen i Sverige och 
etableringen kan både exteriört och interiört bli en attraktiv arena för utveckling av sten i 
alla former. 
 
Bella Gästis ser möjligheter till catering för större sällskap samt att ett ökat besöksantal 
generellt bidrar till restaurangnäringen. Chalmers Arkitektur har haft kurser i Sotenäs 
tidigare och är intresserade av att återuppta samarbetet för kursen som ”Hållbar 
platsutveckling” där studenter lokaliseras på plats för studier och arbete. Göteborgs 
universitet, institutionen för kulturvård/ Hantverkslaboratoriet ser möjligheter till 
samarbete genom olika hantverkskurser. 
 
Västra Götalandsregionen ställer sig positiva till etableringen och kan tänka sig visst 
verksamhetsstöd även om det blir en senare fråga som måste behandlas politiskt. Stenens 
Hus har förutsättningar att ingå i VGR:s barn- och ungdomskulturkatalog. Det innebär att 
VGR subventionerar besök av skolelever från hela regionen vid besök i huset. 
 
I samtal med Länsstyrelsen har framkommit att en insamlingsstiftelse är den mest lämpliga 
organisationsformen för Stenens Hus. Det betyder att stiftelsen förbereds med stadgar och 
styrelse, men att den bildas först när ett allmänt upprop, exempelvis en annons i 
Bohusläningen, publiceras. Det gör vidare att stiftelsen inte behöver ha något eget kapital 
för att starta. Efter stiftelsens bildande börjar också insamlingen till stiftelsens ändamål, i 
detta fall att uppföra och senare driva verksamhet i Stenens Hus.  
 
Sotenäs kommun har kommunstyrelsen 2020-09-09 § 141 beslutat att inte bidra 
ekonomiskt till stiftelsens bildande. Marken som Stenens Hus planeras på är dock i 
kommunal ägo och skulle kunna räknas som medfinansiering till en verksamhetsetablering. 
När en ekonomisk plan för verksamheten är upprättad av stiftelsen och realistiska 
byggplaner föreligger föreslår förvaltningen att stiftelsen ska inkomma med en ansökan om 
att få använda marken för att uppföra Stenens Hus. 
 
Det är förvaltningens bedömning att stiftelsen inledningsvis kommer att behöva 
administrativt stöd för att komma igång med verksamheten. Förvaltningen föreslår därför 
att utbildningsförvaltningen avsätter 30% tjänst från kultursekreterare under 2022. 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Förslaget ryms inom befintlig ram. 

Regelverk  

Förslaget till beslut påverkas inte av något regelverk. 

Organisation och personal  

Förslaget innebär att Sotenäs kommun avsätter tjänst till att stödja stiftelsen administrativt 
under det inledande verksamhetsåret. Det kommer att innebära lägre bemanning inom 
kultur och fritid än planerat under 2022. Skulle ett Stenens Hus etableras så innebär det 
dock att måluppfyllelsen inom kultur och fritid skulle öka, inte minst genom det stora 
föreningsengagemanget. Utbildningsförvaltningen har uppdraget att stödja och utveckla 
föreningslivet. Etableringen av ett Stenens Hus bedöms ha stor positiv effekt på det 
uppdraget. 

Hållbar utveckling 

- Ekonomisk: Vid en lyckad etablering av Stenens Hus kan intäkterna till kommunen 
förutspås öka genom flera arbetstillfällen och ökad besöksnäring under en större del 
av året. Konsekvenserna av ett icke beslut inom ärendet blir att denna ökning 
uteblir. 

- Social: En etablering av ett Stenens Hus innebär att skolbarn och vuxna kommer att 
få en naturlig utbildningsplats rörande en av traktens traditionellt sett stora 
näringsgrenar. Stenens Hus kan på det sättet bidra till en ökad stolthet för 
lokalsamhället och en ytterligare stärkt lokal identitet. En etablering av Stenens Hus 
förutspås ha goda effekter för besöksnäringen. Många av våra föreningar är 
engagerade i bildandet av Stenens Hus och bedömningen är att deras verksamhet 
kommer att stärkas av en etablering. 

- Miljömässig: Stenens Hus kan bidra till hållbar kulturturism som fungerar under 
hela året. Det har länge varit en ambition för besöksnäringen att kunna fördela 
besökare under en större del av året, inte minst av miljömässiga skäl. Stenens Hus 
kan bidra i det arbetet. 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge utbildningsnämnden i uppdrag bidra 

administrativt till stiftelsen Stenens Hus, motsvarande en 30% tjänst under 2022. 
Förslaget ska rymmas inom befintlig ram. 

2. 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 att få använda marken för att uppföra Stenens Hus.   
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Beslutsunderlag 
Koncepstudie Stenens Hus 
Lista på intressenter som vill bilda stiftelse 
Lista på genomförda möten 
Stadgar för stiftelsen Stenens Hus 

Beslutet skickas till 
Kultursekreterare 
 
 

  
Carl Forsberg Staffan Karlander 
Kultursekreterare Kultur- och fritidschef 

 
 



Stenens Hus
Hunnebostrand

Konceptstudie 2020 
“Udden utvecklas till ett förstklassigt besöksmål med internationell lyskraft, 
där kultur och näring samverkar, där historien och framtiden möts, där den 
unika platsens värden förstärker upplevelsen av granitens betydelse och stor-
het i landskapet. Vi ser framför oss en arkitektonisk skapelse där alla element 
kan inrymmas. Stenens Hus skall förmedla en stark framtidstro, där bygdens 
historia med stolthet kan berättas.”
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Styrgruppen vill rikta ett varmt TACK till alla som har bidra-
git med kunskaper, erfarenheter och ekonomiskt stöd. Det har 
varit mycket värdefullt i arbetet för ett Stenens Hus på Udden 
i Hunnebostrand. 

Ekonomiska sponsorer
Västra Götalandsregionen 
Leader Bohuskust och Gränsbygd 
Sotenäs kommun 
12 privatpersoner

Studiebesök
Nordiska Akvarellmuseet, Tjörn www.akvarellmuseet.org  
Besök 2018-03-26 
Glasets Hus Limmared, www.glasetshuslimmared.se  
Besök 2018-03-26 
Artipelag Värmdö, www.artipelag.se Besök 2017-10-26 
Todd Saunders arkitekter AS Bergen, www.saunders.no  
Besök 2017-08-15

Stormöten och fokusgrupper
2018-05-16 Föreningsmöte 
2018-05-29 Möte med allmänheten 
2018-05-31 Sponsormöte 
2018-10-16 Möte med allmänheten  
2019-03-13 Fokusgrupp innehåll 
2019-03-20 Fokusgrupp arkitektur 
2019-08-21 Fokusgrupp innehåll 
2019-09-17 Möte med allmänheten

Styrgruppen Stenens Hus:
Peter Anderzon, Pål Svensson, Dan Bothén, Elving Claesson, 
Mikael Sternemar, Carl Forsberg, Britt Wall.

Referenser 
Konceptstudie Todd Saunders 2018 www.stenenshus.se
Skulpturpark Udden 2011-2019, utställningskataloger  
www.uddenskulptur.se
Skulpturpark i Hunnebostrand 2011, Leader förstudie  
skulpturparkhunnebostrand.se/rapport/Publikation1_2_
DIGITAL%20version.pdf 
Rapport Granitkusten slutrapport www.granitkusten.com
Natur(r)um Ramsvikslandet, studie 2006 www.stenenshus.se
Riktlinjer Naturum www.naturvardsverket.se/Documents/
publikationer6400/978-91-620-6696-3.pdf?pid=16545
Kosterhavets Nationalpark, www.kosterhavet.se
Naturum Höga Kusten www.hogakusten.com
Naturum Hornborgarsjön, extra.lansstyrelsen.se/hornborga/
Sv/naturum-hornborgasjon/Sidor/deafault.aspx
Vandalorum Värnamo www.vandalorum.se
Nordens Ark Hunnebostrand www.nordensark.se
Dalslands Konstmuseum www.dalslandskonstmuseum.se
Konstmuseet i Skövde skovde.se/konstmuseet
Långsiktigt Uppdrag Västra Götalandsregionen www.vgregion.
se/kultur/sok-stod-och-stipendier/kulturstod/langsiktiga-
uppdrag/
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Stenens Hus, en vision
Stenens Hus Hunnebostrand har som syfte att utveckla idén om ett 
levande Centrum för Stenkonst i norra Bohuslän. I begreppet ”sten-
konst” ingår all formad och bearbetad sten, från det av istiden bear-
betade landskapet, forntida uttryck med hällristningar och gravar, 
stenbrytning med kvalificerad hantverksskicklighet och industriell 
bearbetning, till dagens samtida stenkonst.

I det tidigare stenbrottet Udden visas idag en skulpturutställning 
med nationell och internationell konst. 2011 började Skulpturpark 
Hunnebostrand med stöd av LEADER och en första utställning på Ud-
den ägde rum samma år och har sedan dess arrangerats årligen med 
olika teman och utställare.

Utformning och utveckling
I norra Bohuslän finns många aktörer som har en stark anknytning 
till graniten och stenhuggningen samt till konst och hantverkstradi-
tionen. Det finns många som är mycket intresserade av stenhugga-
rens historia och levnadsöde.
Att samla all kunskap, fakta och bildmaterial i ett Stenens Hus låter 
inte bara meningsfullt, det är till och med självklart. Sotenäs Kom-
mun har uttryckt sitt stöd för projektet, men för att lyckas krävs 
hjälp från alla intresserade krafter. Det krävs en vision som kan 
samla alla till ett konstruktivt projekt.

Inledning

Vattenfallet, Lukas Arons, Victor Grachev Foto: Peter Anderzon
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Stenens Hus
För att lyckas med visionen krävs en bra organisatorisk struktur. Det kan 
vara lämpligt  att en stiftelse driver projektet.

Det är viktigt att det finns en bred representation av aktörer och perspektiv, 
utifrån kulturarv, konst och natur, i en eventuell stiftelse. Sotenäs kommun 
har hittills delat visionen om ett Stenens Hus och kan därför vara en av flera 
lämpliga stiftare.

Tidsperspektiv
Att etablera Nordiska Akvarellmuseet från den första tanken 1989 tills dör-
rarna öppnades 2000 tog 11 år. Att utveckla Stenens Hus kan ta ett tiotal år 
att genomföra. 

Udden
Udden i Hunnebostrand, som idag är en enastående vacker strandprome-
nad och populär badplats med fri utsikt över hav och horisont, var vid förra 
sekelskiftet ett av Sveriges viktigaste stenbrott ,varifrån huggen sten skep-
pades ut över världen. Nu tar platsen emot stenskulpturer från hela världen. 
Här presenteras en unik utställning med ett urval av de skulptörer som under 
en period av 30 år mottagit Bohusläns Stenstipendium. Under det impone-
rande berget med sin vertikala sida tillverkades Sveriges mest storslagna 
granitbyggnader som Posthuset, Universitetet och Televerket i Göteborg, de-
lar av Riksdagshuset i Stockholm, samt en skulptur av Bror Marklund. Efter 
ett omfattande markarbete har en magisk utställningsyta för samtida inter-
nationell stenkonst skapats.

Hållö, Claes Hake Foto: Peter Anderzon
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Granitlandskapet i norra Bohuslän är en världsunik tillgång. Bergen och 
öarna i granit erbjuder estetiska njutningsupplevelser under alla årstider. 
Amerikanska CNN har utsett Bohuslän till världens sjunde vackraste vild-
marksområde. Det är ingen överdrift att säga att vi sitter på ett ”Guldägg”.

Graniten har också en lång och spännande historia att berätta då den påtag-
ligt har bidragit till utvecklingen av våra samhällen såväl ekonomiskt som 
socialt.

Flera lokala initiativ har tagits för att skapa ett besöksmål och resurscentrum 
kring granitens betydelse och avtryck i världen.     

2011 initierades en Leaderförstudie i syfte att utveckla en skulpturpark med 
tillhörande stenkonstcentrum på Udden av en grupp engagerade privatperso-
ner som motsatte sig byggnation av de bostäder som planerades på Udden. 

Resultatet av förstudien redovisas i rapporten Skulpturpark i Hunnebostrand 
2011. Här kan vi läsa om vilka förutsättningar som finns för ett Stenens Hus 
på Udden samt ta del av en skiss från arkitekten Gert Wingård. Den första 
skulpturutställningen invigdes 2011 med många besökare och internationell 
uppmärksamhet. Utställningen på Udden har pågått med olika teman och 
konstnärer under 10 år (2020).

2017 var det dags för ett nytt Leaderprojekt, Udden stenskulpturcenter. Ini-
tiativet kom från arbetsgruppen för Udden skulptur samt Kulturhuset Hav 
och Land. En styrgrupp innehållande bland annat en projektledare samt en 
konstnärlig ledare tillsattes, vars uppgift var att utreda förutsättningarna för 
ett Stenens Hus på Udden. Arbetsmetoden skulle ta sin utgång från tidigare 
projekt där fokus låg på Cultural Planning och medborgardialoger.

Styrgruppen startade med att låta arkitekten Todd Saunders ta fram ett 
koncept med skisser på ett Stenens hus. Tanken med konceptet var att alla 
skulle ha en gemensam referens att diskutera utifrån och att det skulle finnas 

Sammanfattning 

Cross My Heart, Lars Widenfalk Foto: Pål Svensson
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ett proffsigt underlag att ta del av. Konceptet presenterades i många medier, 
ställdes ut i Kulturhuset Hav och Land samt på Udden. Medborgarna bjöds in 
till offentliga möten och fokusgrupper. Även en enkel frågeenkät spreds via 
projektets hemsida. Medborgardialogerna har engagerat väldigt många och 
ett omfattande inflöde av synpunkter och idéer har noterats under proces-
sen. Slutsatsen är att det finns ett folkligt stöd för Stenens hus på Udden men 
att det råder omfattande meningsskiljaktigheter beträffande utformning och 
placering. 

Styrgruppens uppfattning är att medborgardialogen bekräftar projektets 
vision:

”Udden ska utvecklas till ett förstklassigt besöksmål med internationell lys-
kraft, där kultur och näring samverkar, där historien och framtiden möts, 
där den unika platsens värden förstärker upplevelsen av granitens betydelse 
och storhet i landskapet. Vi ser framför oss en arkitektonisk skapelse där alla 
element kan inrymmas. Stenens hus skall förmedla en stark framtidstro, där 
bygdens historia med stolthet kan berättas.” 

Parallellt med medborgardialogen har styrgruppen besökt en rad referens-
anläggningar såsom Glasets Hus, Akvarellmuseet, Artipelag m.fl. vilket har 
resulterat i viktig kunskapsöverföring gällande organisation och ekonomi. 
Även konceptet Naturum har studerats och övervägts.

Trots rådande pandemi och en osäker framtid rekommenderas en fortsätt-
ning av Stenens Hus enligt punkterna 1-3, vilka bedöms kunna genomföras 
med begränsade resurser.

Styrgruppen rekommenderar en fortsättning avseende etable-
ring av ett Stenens Hus på Udden i Hunnebostrand.
1. Att utreda vilka intressenter som vill ingå i en stiftelse för Ste-

nens Hus samt förberedelser för stiftelsens bildande.
2. Att aktivera och uppdatera Vänföreningen Kultur på Udden.
3. Att ta fram en finansieringsform med målet att befästa Udden 

Skulptur över tid.

Utkik, Pål Svensson Foto: Pål Svensson

Man & kvinna, Bård Breivik. Foto: Hans Leutscher
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Projektbakgrund

Granitlandskapet i Bohuslän är en världsunik tillgång. Bergen och öarna i 
granit erbjuder estetiska njutningsupplevelse under alla årstider. Amerikan-
ska CNN har utsett området till världens sjunde vackraste vildmarksområde. 
Det är ingen överdrift att säga att vi sitter på ett ”Guldägg”

Granitlandskapet hör till de vackraste platserna i världen och har en unik 
världsomfattande historia att berätta!

Flera initiativ har tagits för att skapa ett besöksmål och resurscentrum kring 
granitens betydelse i nutid och dåtid vilket medfört ett antal projekt. Sten-
huggarepoken är därmed väl dokumenterad och material finns att tillgå såväl 
lokalt som regionalt: Stenhuggarmuséet, Hunnebostrands Bildarkiv, Bibliote-
ken, Bohuslän museum m.fl. har ett gediget material och dokumentation som 
berättar om granitens betydelse över tid. Det ger bra förutsättningar för att 
visualisera och berätta om granitens historia och betydelse.

Udden Skulptur initierades av en grupp engagerade privatpersoner som mot-
satte sig byggnation av de bostäder som planerades på Udden omkring 2009. 
Första skulpturutställningen invigdes 2011 med många besökare och interna-
tionell uppmärksamhet.

Gruppen för Udden Skulptur insåg Uddens potential för utveckling och star-
tade ett Leaderprojekt i syfte att utveckla en skulpturpark med tillhörande 
stenkonstcentrum. Projektet genomfördes i dialog med kommunen och sam-
hället. Hela processen beskrivs i slutrapporten Skulpturpark Hunnebostrand 
2011. I rapporten presenteras förutsättningar och förslag på ett stenkonst-
centrum på Udden. Syftet är ”att utgöra en besöksanledning som lyfter fram 
stenen och det bohuslänska sten landskapet som turistmål internationellt och 
bidrar till att öka besöksnäringen på åretruntbasis.”

 Utställningen på Udden har pågått med olika teman och konstnärer i 10 år 
(2020) efter det att planerna på bostäder stoppades.

Graniten har också en lång och spännande his-
toria att berätta då den påtagligt har bidragit 
till utvecklingen av våra samhällen såväl ekono-
miskt som socialt. Stenindustrins etablerades i 
Hunnebostrand under 1800- och 1900-talen med 
produktion av gat-och byggnadssten. Stenen 
skeppades ut i vida världen för att bli hamnka-
naler i Göteborg, slussar i Holland och kajer i 
Buenos Aires. Till de stora stenföretagen kom 
stenhuggare från när och fjärran för att söka sin 
utkomst i stenriket och det är just stenhuggarna 
som bland andra lagt grunden till dagens Hun-
nebostrand. Granitexportens destinationer runt 
om i världen vittnar än idag om det genuina 
hantverk som alla dessa tusentals stenhuggare 
utfört, många gånger under svåra förhållanden.

Evja Stenbrott. Foto: Peter Anderzon
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2017 var det dags för ett nytt projekt. Leaderprojektet Udden Stenskulptur-
center startades under våren. Initiativet kom från arbetsgruppen för skulp-
turparken samt Kulturhuset Hav och Land. En styrgrupp tillsattes bestående 
av representanter från Kulturhuset Hav ock Land, Sotenäs kommun (både 
politiker och tjänstemän) samt en för ändamålet engagerad företagare/pri-
vatperson. Projektledare och konstnärlig ledare anlitades på konsultbasis. 
Arbetsmetoden skulle baseras på Cultural Planning där platsens unika förut-
sättningar lyfts fram i medborgardialoger. 

Uppdraget var att genomföra en förstudie med syfte att klargöra och redo-
visa de unika möjligheter som finns för att utveckla Uddenområdet i Hun-
nebostrand samt skapa grund för förverkligandet av ett centrum där norra 
Bohusläns granitområde, med alla dess aspekter, kan belysas (konstnärliga, 
tekniska, arkitektoniska, geologiska och kulturella).

Projektet skulle verka för en positiv utveckling av Udden där skapandet av 
ett Stenens Hus tillsammans med Udden Skulptur skulle bilda ett framtida 
stenkonstcentrum med internationell lyskraft. Med detta skulle Sotenäs få en 
viktig plattform för hållbar tillväxt inom besöksnäringen som också skulle ge 
positiva effekter för hela granitlandskapet i norra Bohuslän. 

Arbetsprocessen skulle ta sin utgångspunkt i Cultural Planning som är en 
metod för att fånga och beskriva ”platsens själ.” Den har ett utpräglat neri-
från- och upperspektiv och är en demokratisk planeringsmodell som inhäm-
tar medborgarnas kunskaper, tankar och idéer. Förankringsprocessen är av 
stor betydelse vid etablering av större publika byggnader.

Uddenområdet är en unik plats för rekreation som värnas av merparten av 
medborgarna i Sotenäs med omnejd.  Stenskulturparken, med sina snart 10 
år, har förstärkt områdets attraktivitet och lockar både nationella och in-
ternationella besökare. Det påvisar ett behov av att ytterligare ta tillvara på 

Projektbeskrivning

denna plats möjligheter. I den utförda förstudien Skulp-
turpark Hunnebostrand 2011 redovisas ett stort enga-
gemang för att utveckla platsen med kultur och natur 
som grund. I rapporten redovisas också platsens lämp-
lighet för ett stenkonstcentrum som kan öppna upp för 
”en besöksnäring året runt och stimulera ekonomi och 
samhällsliv i positiv riktning”. Det är få platser i granit-
landskapet där man ser kopplingen hav, land och berg 
så tydligt som i denna gamla stenhuggarmiljö. Förank-
ringsprocessen har således pågått under många år.

Grupporträtt nr 13, Helena Ekenger
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Erfarenheter från genomförande av liknande projekt har inhämtats genom 
kontakter och besök på bland andra Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn och 
Glasets Hus i Limmared. Artipelag på Värmdö och Vandalorum i Värnamo är 
exempel på andra anläggningar som studerats.

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn 
Styrgruppen gjorde i oktober 2017 ett studiebesök på Akvarellmuseet och 
fick då träffa initiativtagaren och projektledare Benita Nilsson samt nuva-
rande museichef Bera Nordal för en närmare diskussion om erfarenheterna 
från projekttiden och åren som gått sedan invigningen 2000. Museet kom till 
på ett initiativ från Nordiska Akvarellsällskapet som sände ut ett brev till alla 
kustkommuner mellan Oslo och Köpenhamn, totalt 45 stycken. Man gjorde 
en intresseförfrågan om möjliga finansiärer för att skapa ett Akvarellens Hus 
samt utlysa en nordisk arkitekttävling när lokaliseringen blivit bestämd. 
 
I boken ”Byggt på vatten och vilja”, som skildrar tillblivelseprocessen, kan man 
läsa att Akvarellmuseet har skapats för att besökare skall komma i kontakt 
med den konstnärliga och kreativa processen i konsten, inte bara det färdiga 
resultatet som på traditionella museer och konstsalonger. Huvuduppgiften 
är alltså att skapa möten mellan människor i en engagerande verksamhet på 
många plan, eller med andra ord ”Ett kunskapscentrum om akvarelltekniken”. 
 
I mars 1995 startades en vänförening för projektet och en stiftelse registrera-
des i januari 1997. Museet invigdes i juni 2000, alltså 5 år från idé till färdig 
byggnad och organisation. Första uppskattningen av investeringskostnaden 
var 35 MSEK exklusive projektering och drift. Utvärdering av projektet visar 
att det varit avgörande för framgången att man byggde förankring och beslut 
underifrån och uppåt. Den politiska enigheten i kommunen var oumbärlig! 
För att det skall gå att skapa intresse högre upp i beslutskedjan måste kom-
munen först visa att den tar sitt ansvar ekonomiskt.

Referensanläggningar,  
studiebesök

Glasets Hus, Limmared Foto: Joel Grafström

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Foto: Per Pixel Persson
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Arkitekttävlingen, som var öppen och allmän, gav mycket stor PR 
åt projektet. 386 olika förslag inkom och krävde en stor insats för 
att utvärdera. Med projektet väl förankrat i alla led från allmänhet 
till riksplanet fanns tillgång till mycket kunnande och erfarenhet. 
Enligt Peter Öhrstedt, chefsarkitekt på Statens Fastighetsverk och 
ordförande i tävlingsjuryn, har den verkliga styrkan i projektet 
varit alla nya tankar och idéer samt ”En aldrig sinande vilja att gå 
tvärsemot gamla uppfattningar.” Till vinnare i tävlingen utsågs de 
danska arkitekterna Niels Bruun och Henrik Corfitzen. Byggnaden 
som var på 2000 m2 var placerad i strandkanten och delvis ute i 
vattnet. Därefter har en utbyggnad gjorts 2012 på ytterligare 400 
m2 ritad av Tengboms. I anslutning till museet ligger fem gästatel-
jeer som även kan hyras av privatpersoner i mån av plats. 
 
Blandningen av besöksnäring och kultur har varit viktig. Tre 
hörnstenar har varit Kultur - Näringsliv - Utbildning. Den störs-
ta enskilda bidragsgivaren är Stiftelsen Framtiden Kultur. Drift-
stöd erhålls årligen från Tjörns kommun, V. Götalandsregionen 
och Staten. Det breda pedagogiska arbetet från start med skolor 
från tidigaste stadie till högskolan har varit en framgångsfaktor 
för verksamheten. Även forskning inom konst som kunskapsväg 
bedrivs i museets egen regi och i samverkan inom Norden. 2010 
presenterade Handelshögskolan i Göteborg en forskningsrap-
port som belyser den samhällsekonomiska nyttan av Nordiska 
Akvarellmuseet och det ekonomiska värdet av kulturupplevel-
ser. Varje krona som satsas av offentliga medel ger mångdub-
belt tillbaka till Tjörn och regionen.  
 
Nordiska Akvarellmuseet valdes till Årets Museum 2010 med 
motiveringen: ”För sitt framgångsrika arbete att med hög kva-
litet peka på mångfalden och bredden inom akvarellkonsten 
och bibehålla sin attraktionskraft med höga publiksiffror som 
följd. Museet producerar utställningar av världsklass och är ett 
föredöme vad gäller kopplingen mellan forskning och utbild-
ning. Museet tänjer på gränserna och visar världen i lokalsam-
hället. Ett museum som har förändrat en ort.”

Antal besökare 2017 ca. 200 000 och 2019 ca. 150 000.

Styrgruppen anser att Nordiska Akvarellmuseet är ett mycket 
värdigt referensobjekt!

Glasets Hus, Limmared
Styrgruppen har också besökt Glasets Hus i Limmared och ut-
bytt erfarenheter med Kjell Svensson. Han varit projektledare 
för skapandet av Glasets Hus och ordförande i föreningen Kul-
tur 1740 som driver verksamheten sedan starten i juni 2012. 
Efter 3 år var besökarantalet 60 000 per år och omsättningen 
10 MSEK. Cirka 140 aktiva volontärer bidrar årligen med ar-
betsinsatser av olika slag. Under byggprocessen var denna typ 
av frivilliga insatser 15 000 timmar! 
 
Uppdraget var ”att i projektform utreda möjligheterna till att 
med Limmareds glashistoria som bas bevara dessa samlingar 
för framtiden samtidigt som man visar upp en ny och offensi-
vare bild av samhället Limmared och Tranemo kommun.”  
 
Styrgruppens analys visade att det rörde sig om ett ”Hela 
kommunen”-projekt. Sedan länge hade man haft en negativ 
befolkningsutveckling som var nödvändig att vända om inte 
väsentliga försämringar i samhällsservice etc skulle bli konse-
kvensen. Man blev överens om frågan ”Vad har vi att sälja till 
boende och besökare i Limmared?” För att tränga igenom med-
iabrus och få hög attraktionskraft bedömdes det nödvändigt 
att skapa något som skulle sticka ut. Det gällde såväl byggnad 
som verksamhet.

Styrgruppens sammansättningen behövde vara professionell 
och ha en bred erfarenhet med tanke på de svårigheter som 
väntade med många inblandade instanser. Man slog också 
fast att projektet skulle vara partiöverskridande och ”byöver-
skridande”. Ideella insatser bedömdes som nödvändiga med 
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hänsyn till de ekonomiska ramar som både projekttiden och den löpande verksamheten skulle få 
arbeta med.  
Av erfarenheterna från Glasets Hus har styrgruppen förstått att traditionella museer inte längre är 
konkurrenskraftiga och att besökare måste få mer av upplevelse. 
 
Projektmålen som fastställdes var: 
• att bevara en 270-årig industrihistoria och göra den tillgänglig för lokala, regionala, nationella 

och internationella besökare
• att göra det på ett sätt som årligen genererar 25 000 besökare till Tranemo kommun
• att skapa en ny och offensivare bild av Tranemo kommun och samhället Limmared

Glashuset - Byggnadens innehåll fördelar sig på Entré/Reception, Glasmuseum, Utställningshall 
för konstglas, Hytta, Hall för ambulerande utställningar, Integrationshall / Evenemangshall. 
 
Sammanfattning från projektgruppens rapport:
• Byggnad 1000 m2
• Investering 20 MSEK inkluderat parken
• Rivning, ersättningslokaler, resecentrum exkluderat
• Fastighetsägare: Tranemo Kommun/TUAB
• Verksamheten: Ideell förening

Långsiktig framgång i hård konkurrens förutsätter hög kvalitet på utbudet varför ansträngning-
arna för att finna sponsorer koncentreras till verksamheten. Målsättning  25 000 besökare. Jämför 
Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn 226 000 samma år. 
 
En framgångsfaktor av stora mått har varit volontärstimmarna, både ekonomiskt och ur ett sam-
hällsperspektiv där det främjat kamratskap, lojalitet och integration.

Verksamheten har fått ett årligt kommunalt driftsbidrag på cirka 1,5 MSEK och gett ökade skatteintäkter 
samt bidragit till att ge en offensivare bild av kommunen. 
Med 25 000 beräknades besökarna omsätta 5-10 MSEK årligen.  
Samhäll et har fått ett forum för konstruktiv integrationspolitik och en långsiktig lösning på hur 
glasindustriarvet ska bevaras. 
 
Vision: kombinationen kultur / näringsliv / integration / entreprenörskap  
 
Glasets Hus invigdes 2012 och 5 år senare, 2017, var antalet besökare 60 000.  

Foto: Göran Garellick

Kortlek. Aylan Turan Foto: Hans Leutscher
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Artipelag, Värmdö
Den 3 juni 2012 invigdes Artipelag. En byggnad i tre plan på 
totalt 10 400 m2 ritad av arkitekt Johan Nyrén. Han deklare-
rade innan uppdraget startade att ”Något Bilbao (Guggenheim-
museet), det kan ni aldrig få av mig, det klarar jag inte av - då 
måste ni vända er till någon annan arkitekt. Men däremot om 
ni vill ha en anläggning som är i nära samklang med naturen, 
en byggnad som växt ur berget - skärgårdsnära och byggd i 
de material som finns på platsen - då kanske jag kan vara till 
nytta”. 
 
Med devisen ”Art Meets Nature” har Artipelag lyckats etablera 
sig som ett ställe man besöker för att få en konst- och natur-
inspirerad totalupplevelse. Johan Nyrén uttryckte det som att 
”Artipelag är en storslagen bjudning till allmänheten”. Bakom 
detta besöksmål står grundarna Björn och Lillemor Jakobson 
som genom inköpet av 22 ha skogs-, ängs- och bergstomt i 
närheten av Gustavsberg på Värmdö i Stockholms skärgård, 
fick möjlighet att förverkliga sin vision. Likheterna med vårt 
projekt för ett Stenens Hus på Udden är många när det gäller 
ambitionen att kunna erbjuda besökarna en totalupplevelse 
utifrån natur och konst, även om storleken för Stenens Hus 
planeras vara mycket mindre. Erfarenheterna från de år som 
gått sedan invigningen visar att man etablerat sig som ett 
internationellt besöksmål. Satsningen på ett brett utbud, med 
mycket hög kvalitet, för alla åldrar har varit framgångsrik. 
Konstutställningar och event kompletteras av utbudet i café, 
restaurang och butik. 2019 utsågs Bådan Café & Konditori till 
Sveriges bästa konditori av White Guide. 
 
Projektet från start till mål skildras mycket bra i en film på 
youtube, www.artipelag.se/Om Artipelag. Björn Jakobsson be-
tonar där vikten av att ta vara på naturen och anpassa sig till 
de förutsättningar som finns. Både vuxna och barn skall kän-
nas sig välkomna och få stimulans för alla sinnen. 
 
Konstmuseets yta är 1 800 m2 indelat i 5 rum varav det största 

är på 1 000 m2. Dessutom finns det en Artbox, en multifunk-
tionell hall, på 1 200 m2 med 12 meters takhöjd. Där kan 
kulturella aktiviteter som konstutställningar, operaföreställ-
ningar, TV-inspelningar och banketter ske inför en publik på 
upp till 1 400 personer.  
 
Både Café & Konditori och Artipelag Restaurang har även ute-
serveringar och takterasser med odling av olika slag för det 
egna restaurangköket. 
 
Stockholms skärgård är sedan länge ett känt turistmål, men 
det har inte marknadsförts internationellt i någon större ut-
sträckning. Responsen från såväl svenska som utländska besö-
kare på Artipelag har visat sig vara mycket positiv.  
 
Möten & Event i Artbox har stor betydelse för att nå större 
grupper av besökare. 
 
Besökssiffran var 2019 cirka 175 000 varav konsthallen står 
för ungefär 30%.

Artipelag, Värmdö Foto: Artipelag

https://artipelag.se/Om%20Artipelag/
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Vandalorum, Värnamo
Vandalorum handlar om Konst och Design till lika delar och invigdes 2011 
och en andra etapp öppnades 2017. Verksamheten drivs idag med stöd av 
Kulturrådet, Region Jönköping och Värnamo kommun. Uppbyggnaden av 
museet och expansionen möjliggjordes av de tre företagarfamiljerna Ham-
rin, Liljedahl och Svenstig. Redan 1984 tog Sven Lundh initiativ till att bygga 
ett museum för att visa den regionala konst som museerna försummat. En 
stiftelse bildas 1987 och kommunen reserverade då en tomt med bra läge i 
”Sydsvenska Krysset”, skärningen E4:an och riksväg 27. Verksamheten är 
fördelad på olika ”Lador” som arkitekten Renzo Piano formade med inspira-
tion från de ursprungliga hötorkslador som fanns i trakten. Total yta är  
3 800 m2.

Sune Nordgren anställdes 2007 som museichef och har med sin långa erfa-
renhet och stora kontaktnät varit av avgörande betydelse för att man lycka-
des etablera Vandalorum i sin nuvarande form, trots alla hinder man stött på. 
Han framhåller själv också vikten av att ha en styrelse med direkt anknyt-
ning till näringslivet. Att man kunde bygga Vandalorum i etapper var det som 
enligt Sune Nordgren löste den sk gordiska knuten. All skepsis byttes mot 
entusiasm när väl bygget av första etappen kom igång!

Besökssiffran för sommarmånaderna juni - august 2018 var cirka 26 000.            
För helåret 2019 var besökarnas antal cirka 90 000.

Nordens Ark 
Nordens Ark – parken som gör skillnad!

Nordens Ark är en ideell stiftelse, en naturvårdsorganisation som arbetar för 
att ge utrotningshotade djur en framtid.

Nordens Ark invigdes 1989 och har sedan dess bedrivit sin verksamhet från 
Åby säteri, en anrik gård med ca 400 ha mark, längst in i Åbyfjorden i Bohus-
län.

På säteriet bedrivs avelsarbete, forskning och utbildning. I parken som är 

Vandalorum, Värnamo Foto: John Nelander

Nordens Ark Foto: Erik Edvardsson
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öppen för besökare året runt möter du som besökare djur från hela världen 
men de flesta från ett klimat som liknar vårt nordiska. Amurtiger, vit stork, 
röd panda, grönfläckig padda, asiatisk vildhund, persisk leopard, & linde-
rödssvin är bara några av de totalt ca. 80 arter som finns i parken.

På Nordens Ark finns hotell, restaurang & butik och under året anordnas ett 
stort antal aktiviteter och evenemang. På markerna runt om säteriet, i det 
som kallas Ekoparken, finns fina vandringsleder och även möjlighet att över-
natta i stugor.

För Nordens Ark är bevarandeprojekten ryggraden i verksamheten. Nordens 
Ark arbetar med avel, uppfödning och utsättning av hotade arter där fokus 
läggs på att utveckla banbrytande och hållbara metoder för att återinföra 
livskraftiga djur till deras naturliga livsmiljö. En stor del av verksamheten är 
förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands där Nor-
dens Ark bedriver aktiva insatser för att gynna biologisk mångfald och säkra 
såväl livsmiljöer som populationsutvecklingen för flera hotade arter. 

Organisationen har 65 anställda och besökarantalet 2019 var ca. 120 000.

Styrgruppen ser flera likheter mellan Nordens Ark och vårt projekt Stenens Hus 
och viktiga lärdomar som vi kan få nytta av genom ett nära samarbete. Den geo-
grafiska belägenheten, landskapets skönhet, dess speciella karaktär och möjlig-
heten att utveckla turismen på åretrunt basis är gemensamma nämnare. 

Stenindustrins historia vid Åbyfjorden är dessutom betydande med tillgången 
på ”bra berg” och bra utskeppningsmöjligheter från kajer nära stenbrotten.

Övriga referensobjekt
Inom Västra Götalandsregionen finns ytterligare två anläggningar som styr-
gruppen valt att inhämta uppgifter om, nämligen Dalslands Konstmuseum 
och Konstmuseet i Skövde. Man arbetar även där enligt regionens framtids-
vision för kultur, tillväxt och utveckling. Verksamheterna tar också miljö-
hänsyn med utgångspunkt i de prioriterade områdena i VG´s Miljöplan. Det 
systematiska arbetssätt som detta innebär kommer att tillämpas även för 
Stenens Hus. Det är därför naturligt att studera deras utfall som stöd för an-
satsen till budget för vår verksamhet.

Doddekalitten, Thomas Kadziola Foto: Peter Anderzon
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Todd Saunders är en internationell arkitekt som föddes i Kanada 1969. Efter 
studier vid College of Art & Design i Nova Scotia tog han en Master´s Degree 
in Architecture vid McGill University i Montreal 1995. Han flyttade i vuxen 
ålder till Norge, och öppnade 1998 en egen arkitektfirma i Bergen, Saunders 
Architecture. Under 90-talet genomförde han projekt i Kanada, Norge och 
övriga Europa.

I början av 2000-talet genomförde Statens Vegvesende i Norge ett oerhört 
stort vägprojekt, där man skapade 18 Nationella Turistvägar. Man ville ”med 
design och arkitektur föra fram den enastående norska naturen”, dvs man 
insåg att inslag av mänsklig kultur förstärkte upplevelsen av natur, en insikt 
som varit oerhört framgångsrik då den satte Norge på kartan och blev en 
internationell succé. Projektets kostnadsram låg på 1 miljard norska kronor.

En tävling utlystes kring en spektakulär utkiksplats ovanför en fjord, Aurland 
Lookout Point, Todd Saunders vann tillsammans med Tommie Wilhelmsen 
första pris för ett byggnadsverk som invigdes 2006. Projektet fick ett enormt 
internationellt genomslag, och ”18 Nationella Turistvägar” marknadsfördes 
med bilder från Aurland Lookout Point.

I styrgruppen ”Stenens Hus” i Hunnebostrand fascinerades vi av hur man 
med arkitektur kunde skapa en plats där naturen förstärktes, att landskapet 
förblev den stora upplevelsen, och att man med rätt byggnad kunde skapa ett 
turistmål för en stor internationell publik. Men det var inte detta projekt av 
Todd Saunders som gjorde att vi uppmärksammade honom, utan ett annat 
som presenteras i en stor volym om hans verk, ”Todd Saunders, Architecture  
in Northern Landscape”.

Här presenteras byggnationen av ett hotell på Fogo Island i Newfoundland, 
Kanada, ett initiativ från en kvinnlig företagare, uppvuxen på ön men med en 
karriär i Kalifornien, som ville initiera en ny utveckling för sin hembygd med 
minskande befolkning och nedgående ekonomi. ”Fogo Island Inn”, med bara 
ett tjugotal rum men en enastående restaurang, blev med en spektakulär ar-

Koncept  
Todd Saunders

Bilder: Saunders Arcitechture
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kitektur och en placering på kanten till norra Atlanten ett absolut måste som 
resmål för turister som redan sett det mesta. Alla pratade om denna plats 
som kanske kan liknas med Ishotellet i Jukkasjärvi eller ett undervattensho-
tell på Zansibar. Det var imponerande att se hur arkitekten tagit tillvara den 
kustnära byggnadstraditionen med sjöbodar och magasin, där modern arki-
tektur och äldre bebyggelse samspelar, och där historia och hantverk utnytt-
jas för att på plats skapa en helhet och identitet. Befolkningen på Fogo Island 
fick inte bara flera arbetstillfällen utan kunde också engageras i lockande 
upplevelser och event för intresserade hotellgäster. Detta är ett skolexempel 
där man har visat hur man kan vända en nedåtgående utveckling genom en 
medveten satsning.

Todd Saunders anknytning till nordliga landskap, såväl i Norge som i Ka-
nada, var ytterst spännande. Då styrgruppen inte hade finansiering till en 
arkitekttävling, som kostar mycket att genomföra, men ändå behövde något 
bearbetat exempel på en vision av ”Stenens Hus” att presentera för politi-
ker, bidragsgivare, media och allmänheten, såg vi en möjlighet att ta fram 
ett diskussionsunderlag/koncept. Vi lyckades åstadkomma en finansiering 
där Sotenäs kommun, Västra Götalandsregionen och en grupp privata spon-
sorer bidrog med en tredjedel var. Arkitekten Todd Saunders bjöds in för att 
presentera det material som anförts ovan. Såväl regionen, kommunen som 
12 privata sponsorer kände sen tidigare till arkitekten, och Todd Saunders 
svarade ja till detta erbjudande.

Styrgruppen har haft en kontinuerlig kontakt med Todd Saunders som till-
sammans gjort ett flertal besök på Udden och i närområdet. Styrgruppen be-
sökte även arkitektens kontor i Bergen och fick ta del av många inspirerande 
projekt som sedan blev vägledande i de samrådsmöten som genomfördes med 
allmänheten. Vid en etablering av Stenens Hus är det viktigt med en arkitekt-
tävling så att flera förslag kan vägas mot varandra.

Seaside South Bild: Saunders Arcitechture
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Naturum Kosterhavet Foto: Jan Simonsson 

Naturum Tåkern Foto: Åke E:son Lindman

Naturum Lapponia Foto: André Pihl

Som en del av projektet har förutsättningarna för att etablera Stenens Hus 
under Naturvårdsverkets varumärke Naturum studerats.

I Naturvårdsverkets rapport 6696 presenteras de riktlinjer som skall följas för 
att komma ifråga. En sammanfattning av rapporten finns på sidan 5 i referens 2 
nedan. 

Den 2019-04-12 presenterade Pål Svensson och Peter Anderzon projektet Ste-
nens Hus vid ett möte på Naturvårdsverkets enhet för Naturum med hand-
läggaren Evelina Selander och samordnaren Anna Grundén.

Bakgrund
1. Förstudien från 2011
2. Konceptstudien från 2018
3. Utställningar 2011 - 2018 på Udden, dokumenterade i form av utställ-

ningskataloger
4. Beslut i projektets styrgrupp om en inriktning på Naturum för Granitkus-

ten

Följande noteringar gjordes om vad som framkom under mötet:
1. Senast etablerad är Naturum Öresund. Invigdes i maj 2019. 

https://www.smkc.se/besoek-oss
2. Viktigt att följa riktlinjerna för skyddad natur. Se vidare Checklista vid 

etablering, http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/
vagledning/friluftsliv/checklista-etablering-naturum

3. Ramsvikslandet och studien som gjordes 2006 är intressant som exempel 
på vad som bör ingå i Stenens Hus ”naturområde”. Exempel på ett av flera 
utflyktsmål inom granitkusten för närmare studier. Besöksantalet var 
redan 2006 uppgående till 110 000 bilar och över 20 000 båtar på Sote-
kanalen enligt trafikräkningen.

4. En avstämning med Kosterhavet och Vattenriket föreslogs av Anna och 
Evelina. Detta hade gjorts redan i december 2018 med chefen för Natu-
rum Kosterhavet. 

Naturum

https://www.smkc.se/besoek-oss
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/friluftsliv/checklista-etablering-naturum
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/friluftsliv/checklista-etablering-naturum
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5. ”Den stora utmaningen” är naturfokus om vi skall få ett 
godkännande för Stenens Hus enligt Evelina Selander. 
Stenkonst, industri, etc. måste vara underordnat i syftet att 
kunna visa fram den unika naturen med graniten som ge-
mensam nämnare (tema).

6. Stiftelseformen, om den kommer att vara aktuell för SH, bör 
ha Sotenäs kommun som huvudman, alternativt tillsammans 
med VG-regionen.

7. Vi kan inte påräkna några investeringsbidrag från Natur-
vårdsverket. Ger primärt endast engångs investeringsbidrag 
till utställningar, ca. 0,5 MSEK.

8. Rekommenderar oss att ha löpande kontakt under ansökans 
framtagning med Anna och Evelina.

Avstämning av erfarenheter från etableringen av Naturum 
Kosterhavet gjordes med Anders Tysklind som bjöds in till ett 
styrgruppsmöte 2018-12-19.

Nationalparken invigdes 2009. Naturvårdsverket är avsändare 
för nationalparker. Förvaltandet sköts av Länsstyrelsen. Arbetar 
med tillsyn/värdskap. Sju heltidsanställda + några tillsynsmän. 

Motorn var bildandet av nationalpark. Initiativet kommer från 
nära 40 år tillbaka i tiden. Kom uppifrån och fick inte riktigt fäste 
i befolkningen. Negativ trend i befolkningsutveckling, båtturism, 
fiske osv fick lokalbefolkningen att ändra uppfattning. Då hoppade 
Länsstyrelsen gärna med. Gjorde förstudie 2005 som gick ut på re-
miss. Besökscentret var centralt och att det skulle hamna på Koster. 
Lokaliseringsstudier gjordes av en arbetsgrupp på Koster. De under-
sökte 18 miljöer och landade i Kostersundet (där huset till slut inte 
hamnade). Parallellt gjordes en kommunal fördjupad översiktsplan. 

Vinnande bidrag i arkitekttävlingen var White arkitekter. 

Allt förarbete finansierades genom Naturvårdsverket eftersom 
en nationalpark var under bildande. 

Några moln på himlen: grannar i detaljplaneprocessen, överkla-
gande hela vägen till regeringen. Regeringen dödade etableringen 

av Naturum, trots att nationalparken var invigd. Då började Natur-
vårdsverket och Länsstyrelsen titta på alternativ placering Nordkos-
ter. En av markägarna motsatte sig dock försäljning. Då kom Syd-
koster upp som alternativ, på en plats där det fanns detaljplan med 
bygglov. Man fick dra ner ambitionerna eftersom Naturvårdsverket 
inte kunde skjuta till medel i den utsträckning som var planerad. 

Öppet året runt, på vintern tor-sön. 55-60.000 besökare per 
år. Ca 20 000 besökare i juli. Uppfattar uppdraget kring aktivi-
teter och utställningar väldigt vitt. 

Kommunen avsatte en heltid (Anders Tysklind) och hans tjänst 
finansierades av en markförsäljning. Tjänsten gled sedan över 
till Länsstyrelsen. Tanum var inte alls lika engagerade. 

Parallellt med arbetet med Naturum har flera entréer byggts. 
Detta har varit ett uppdrag som kommit från arbetet med na-
tionalparken. 

Regeringen måste godkänna större investeringar än 20 miljoner 
från Naturvårdsverket. Byggnaden i sig kostade 20 MSEK, med 
markarbeten osv kostade det hela ca 35 MSEK. Planen var att 
Hörsalen skulle bli en kommunal byggnad som Naturum betalar 
hyra till ett kommunalt bolag. Då fick Naturvårdsverket lösa in 
byggnaden ca tre år senare och den kom därmed inte att räknas 
mot gränsen på 20 MSEK. 

Svårast i processen? När detaljplanen svajade. Men det fanns 
en stark vilja hos Naturvårdsverket att komma igenom. Förank-
ringsarbetet tog mycket kraft, men var givande arbete. Det svå-
raste att få på plats var att få samarbetspartners och en finan-
sieringsplan. Det är bara på senare år som de haft kontakt med 
regionen. Interregprojekt i samarbete med Yttre Hvaler hjälpte 
till under resans gång. Basutställningen kostade ca 3-4 MSEK. 
Uppbyggd på boxmoduler för flexibilitet. 

Viktigast för ett lyckat genomförande av projektet har enligt 
Anders Tysklind varit att tidigt fastställa samarbetspartners, be-
räkna kostnader för driften och en fastställd finansieringsplan. 
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Medborgardialogen tar sin utgångspunkt i tidigare cultural planning process 
som genomfördes i projektet Skulpturpark Hunnebostrand, Leader förstudie 
2011. Cultural Planning processen redovisar Uddens alla kvaliteter och förut-
sättningar för ett resurscentrum för sten ”Stenens hus”.

Medborgardialogen startades med en presentation av Todd Saunders koncept 
och skisser på ett ”Stenens hus på Udden”. Styrgruppen såg det som viktigt 
att medborgardialogen tog sin utgångspunkt utifrån en gemensam plattform. 
Förslaget ställdes ut i Kulturhuset Hav och Land samt på Udden i samband 
med Udden Skulptur 2018. Konceptet lades ut på projektets hemsida,  i so-
ciala medier och i övrig press och media. Todd Saunders är känd för sina mo-
derna spektakulära skapelser och koncepet fick ett enormt genomslag i alla 
medier. Det första offentliga medborgarmötet samlade fullt hus i kulturhuset 
Hav och Land.

Mötet inleddes med en bakgrundsbeskrivning som följdes av presentation 
av projektets uppdrag samt Todd Saunders koncept. Därefter fördes en dia-
log som till stora delar blev en reaktion på Todd Saunders koncept. De flesta 
tyckte att byggnaden var för spektakulär och felplacerad då den inkräktade 
på den fria ytan intill badplatsen på Udden. Synpunkter på andra platser 
framkom (vilket inte ingick i projektet att utreda) och några önskade en mer 
traditionell byggnad medan andra såg fördelar med att bygga in skapelsen 
i granitberget. Många hade frågor om finansiering och marknadsundersök-
ningar som inte kunde besvaras i det läge som projektet befann sig i. 

Sammanfattningsvis kan sägas att mötesdeltagarna var för ett Stenens Hus 
på Udden, men väldigt oeniga om hur det skulle utformas och var det skulle 
placeras.

Medborgardialogen fortsatte i ett andra offentligt möte där koncept Naturum 
presenterades som en möjlighet för Stenens hus. Idén mottogs positivt. På mötet 
presenterades även resultatet av en medborgarenkät som funnits tillgängligt på 

Medborgardialog, 
Cultural Planning

Vernissage 2017 Foto: Peter Anderzon

 Tjuren, Odysseas Pappas Foto: Pål Svensson
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projektets hemsida. Enkäten visar på en majoritet för ett Stenens 
Hus på Udden.

Medborgardialogen avslutades med att det bildades fokusgrup-
per som skulle arbeta vidare med arkitektur, placering och 
innehåll.

Fokusgruppernas resultat:

Byggnadens innehåll

•	 Geologi som är ett oerhört fascinerande och outtömligt 
ämne där Bohusläns unika geologi bara utgör en bråkdel av 
en svindlande historia som omfattar 4,7 miljarder år.

•	 Historia som utgår ifrån Bohusläns historia från urtid till 
dynamisk nutid med stenhuggarepoken som lokalanknyt-
ning, är en historia som i mångt och mycket ännu väntar 
på att bli utforskad, dokumenterad och berättad.

•	 Naturvetenskap som beskriver Bohusläns flora och fauna, 
från sprickdalslandskapet till de yttersta skären, om det 
marina livets nutida villkor, miljövård mm.

•	 Teknologi som berättar om stenhantering från dåtid till 
nutid, hantverket och den toppmoderna tekniken som idag 
används för att ta ut block från berget.

•	 Konst och Arkitektur visar stenkonstens historia som är 
identisk med vår världs kulturhistoria. Egyptens pyrami-
der, Påsköns stenstoder och Tryggös gravröse har något 
gemensamt.  
 
 
 

Byggnadens funktioner
• Utställningshall för basutställning och olika tematiska ut-

ställningar
• Black Box för tex film, teater, musik temporära utställningar
• Administration med hygienutrymmen
• Cafe/restaurang med fokus på Bohuslänsk mat
• Rum för arkiv och workshops där det kan bedrivas forsk-

ning i samverkan med lokala lokala aktörer som ex. steni-
dustriföretag och lokal föreningar

• Marknadsföringsfönster för lokala aktörer med bäring på sten

Byggnadens placering
Medborgardialogen visar att de flesta vill se ett Stenens Hus 
på Udden, flera andra platser fanns dock med i diskussionen 
såsom tex Lahälla. Många ogillade en placering vid eller i 
vattnet och de flesta förespråkade en byggnad intill berget som 
kan tillföra fina utsiktspunkter. Några har tom förespråkat ett 
Stenens Hus insprängt i berget.

Ledord
• Attraktiv besöksanläggning som lyfter fram det Bohuslän-

ska stenlandskapet som ett internationellt turistmål. Ett 
upplevelsecentrum för sten.

• Levande hus som är öppet året om med fokus på framtiden.
• Alla åldrar och olika intressegrupper ska attraheras av Ste-

nens Hus.
• Verksamheten ska ha en interagerande utformning
• Byggnaden ska vara spektakulär med internationell lys-

kraft.
• Stenens Hus ska vara en vägvisare ut i stenlandskapet, 

stenskupturutställingen samt till de övriga konst- och kul-
turförmedlare som finns i granitområdet.  
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En viktig fråga när det gäller förverkligandet av ett Stenens 
Hus är huvudmannaskapet. Utgångspunkten är att hitta en bra 
modell där det offentliga samverkar med föreningar, näringsliv 
och privatpersoner. Nedan följer en beskrivning av tänkbara 
organisationsformer.

Ideell förening
En ideell förening kan verka för medlemmarnas rättigheter, 
intressen eller för allmännyttiga ändamål. Den är demokratisk 
och öppen för alla som delar föreningens ändamål. Föreningen 
kan bestå av såväl enskilda personer som juridiska personer 
dvs, föreningar, företag och dyligt. Den ideella föreningen får 
inte drivas affärsmässigt eller med vinstintresse.

Ekonomisk förening
En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som med-
lemmarna deltar i och drar nytta av. Varje medlem ska betala 
en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift. 
I stadgarna ska det stå hur mycket medlemmarna ska betala. 
I stadgarna kan det även finnas ett krav på en inträdesavgift. 
Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens 
skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen.

Huvudmannaskap

Stiftelse
En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från 
föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. 
Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen 
förvaltar en ekonomisk förmögenhet som en eller flera fysiska 
eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt än-
damål, vilket skall vara över en längre tid. Dessa egenskaper gör 
stiftelsen mer stabil än en förening, men också mindre demo-
kratisk. Stiftelser kan fortfarande söka medel för sin verksam-
het, men oftast är dessa garanterade av stiftarna från början. 
Det är både svårt att starta en stiftelse och att avveckla den. 

Bolag 
Inom juridiken är ett bolag ett samarbete som regleras av avtal 
mellan fysiska och/eller juridiska personer för ett gemensamt 
ändamål (ofta ekonomisk vinning). Bolag kan i regel inte söka 
offentliga stöd för sin verksamhet om det inte är ett bolag med 
särskild vinstutdelningsbegränsning (svb). Oavsett om man 
väljer en traditionell bolagsform som arbetar för ekonomisk 
vinning eller ett svb så finns risken med bolagsformen att 
demokratin och det gemensamma engagemanget snabbt urhol-
kas. Andelar i ett bolag går att sälja eller köpa på ett sätt som 
inte kan regleras av de andra ägarna.

Styrgruppen anser att det är stiftelseformen som passar bäst 
för Stenens Hus.
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Kostnader

Övriga kostnader
5 %

Lokaler
49 %

Verksamhet
18 %

Personal
29 %

Utkast driftsbudget Stenens Hus utifrån  
Todd Saunders koncept
    
Intäkter TSEK    
VGR Långsiktigt uppdrag  
(kulturnämnd) 6000   

VGR samverkansmodell 1000   
VGR regionutveckling 300   
Övriga statliga bidrag 1000   
Kommunalt bidrag 1500   
Lokalt näringsliv 1000   
Verksamhetsintäkter 5000  
Övriga intäkter 1000  
    
Intäkter totalt 16800   
Självförsörjningsgrad 36%   
    
Kostnader    
Personal 4800  
Verksamhet 3000   
Lokaler 8240  
Övriga kostnader 760   
    
Kostnader totalt 16800   

Underlag för kostnadsberäkningar Stenens Hus

1. En arkitekttävling som grundas på denna slutrapport rekommenderas att 
genomföras i någon av kommande etapper då man fattat beslut om en eta-
blering av Stenens Hus. Tävlingen bygger på framtagande av ett antal intres-
serade arkitekter genom en offentlig inbjudan. Därefter görs en selektering 
med hjälp av en jury som kan vara sammansatt av SAR (Sveriges Arkitekters 
Riksförbund). Tävlingen kan efter selektering begränsas till max tre delta-
gare som vardera kostar 400 TSEK samt en jury som kostar 300 TSEK. 
Totalkostnad 1,5 MSEK 

Intäkter

Övriga intäkter
6 %

Verksamhetsintäkter
30 %

Lokalt näringsliv
6 %

Kommunalt bidrag
9 %

Övriga statliga bidrag
6 %

VGR regionutveckling
2 %

VGR samverkansmodell
6 %

VGR Långsiktigt uppdrag (kulturnämnd)
36 %

 

Kostnader och intäkter
Intäkter 

Kostnader 
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Byggnadskostnaden för Stenens Hus yta på 2250 m2, i en-
lighet med konceptförslaget från Saunders Architects, har 
beräknats utifrån platsen, läget på fastigheten på Udden 
samt själva fastighetens utformning och innehåll. Kost-
nadsberäkningen inkluderar att alla ytor på utsidan skall 
vara beklädda med granit från olika delar av norra Bohus-
län och eventuellt från Norge, vilket skulle kunna bli ett 
gemensamt projekt med vårt grannland. I kafeterian finns 
även en kiosk medräknad. Kiosken vänder sig mot utsidan 
och kan skötas av lokala idrottsföreningar etc. 
Totalkostnad 200 MSEK 

2. Markytan som skall iordningställas har beräknats till ca. 
13000 m2. Beräkningen är gjord utifrån ganska enkel 
standard, men med en plan för paddeltennis och ytor för 
bollspel. Större delen av markytorna kommer att använ-
das som idag och bestå av grönytor för solbad, picknick, 
grillning etc. Parkeringar och gångvägar ska stensättas 
med gatsten och hela anläggningen uppfyller kraven på 
tillgänglighets anpassning. Hundar får ej rastas på Udden 
utan att vara kopplade och önskemål om en hundrastplats 
kan tillgodoses i Amundsdalen. 
Totalkostnad 17 MSEK 

3. Bergrensning och säkerhetsbultning utföres längs hela 
bergväggen, från pumpstation fram till parkeringsytan där 
trappan går upp till bergstoppen. 
Här ingår även rensning på toppen av berget, en utsikts-
plats med säkerhetsräcke samt en ny trappa utförd i gra-
nit. 
Totalkostnad 5 MSEK 

4. Kajstråket börjar vid befintlig brygga i Hunnebostrands 
hamn och slutar ungefär vid stenmuren till befintlig om-
klädnings- och toalett byggnad. 
Kanten mot havet de första 100 m blir en gjuten mur med 
en brygga för tilläggning av båtar. Längs bryggan med 

dess oregelbundna linjer planeras ytor för solbad i olika 
utförande. 
Brygganläggningen byggs i trä med pålning och trappor 
ner i havet för bad. Efter Stenens Hus fortsätter samma 
konstruktion ca. 50 meter, därefter byggs en helt ny bad-
plats på en pir, som man kan hoppa och dyka ifrån. Vidare 
planeras en tillgänglighetsanpassad badyta samt en våg-
brytare som skyddar badplatsen vid blåsigt väder. Runt 
om placeras stenbänkar i olika höjder. Den kvarvarande 
delen utföres för kanoter med möjligheter till träning, 
upptagning, förvaring (mindre byggnad) och uthyrning. 
Badplatsen utrustas också med några mindre omkläd-
ningsrum samt hytter av öppen modell, ca. 5st 
Totalkostnad 15 MSEK 

5. Parkeringsplatser utföres på Lahälla som har bra tillgäng-
lighet från genomfartsleden genom Hunnebostrand och 
även gångavstånd till Stenens Hus. Det krävs en ny detalj-
plan för att få bygga parkeringshus. Investeringskostnaden  
per bilplats vid byggnation i två våningar är beräknad till 
0,25 MSEK. Detaljplanen kostar 1 MSEK. 

6. En boendeanläggning i Hunnebostrand är önskvärd. För 
att en sådan skall bli verklighet krävs privata initiativ. Det 
finns flera bra placeringsalternativ som diskuterats i med-
borgardialogerna. Det lämpligaste visade sig vara Lahälla. 
Detaljplaneprocessen bör löpa parallellt med arkitekttäv-
lingen för Stenens Hus och utreda möjligheter för såväl 
boendeanläggning som parkeringshus. Kostnad för denna 
detaljplan beräknas till 1,5 MSEK. 

7. Nuvarande detaljplan för Udden är i stort sett bra men det 
måste till några ändringar samt anpassning till det för-
slag som vinner i arkitekttävlingen. Kommunens satsning 
i Stenens Hus kan vara att överlämna markområdet med 
VA-anslutning samt genomförande av ny  detaljplan för 
boendeanläggning och parkeringshus på Lahällaområdet.
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Beräkning av lokalkostnader i driftsbudget
Sotenäs kommun beräknar lokalkostnader (budget 2020) enligt följande:
Intern lokalhyra är baserad på investeringskostnad =
Totala investeringskostnaden fördelas på 33 år samt att man lägger på 1,5% i 
ränta.
Driftkostnaden är 400 -450 SEK per m2 och år.

Arkitekttävling, byggnad, markområden, brygga, detaljplan för hotell, 
bergrensning och säkerhetsbultning är med i beräkningsunderlaget. 
Totalt 235 MSEK.
Enligt Sotenäs beräkningsprincip på investeringskostnader ger investeringen 
en årlig kostnad på 7,2MSEK.
Parkering är inte med i beräkningsunderlaget.
Lokalernas driftskostnad är 450 SEK x 2 250 m2 = 1 MSEK per år.
Totala lokalkostnader = 8,2 MSEK per år.

Styrgruppens slutsats

Den investering och driftskostnad som redovisats ovan baseras på det pre-
senterade konceptförslaget som framtagits tillsammans med Saunder Archi-
tects.

Gruppen anser kostnaden vara högre än vad som kan anses motiverat och ge-
nomförbart i nuläget. Vi förordar därför att man i nästa steg av projektet gör 
en ny behovsberäkning av funktioner och ytor i byggnaden. Den beräkningen 
skall ligga till grund för en omarbetning av liggande förslag och/eller ingå i 
förutsättningarna för en arkitekttävling.

Driftsbudgeten, baserad på en mera detaljerad affärsplan, skall också stude-
ras i nästa fas för att kunna fatta beslut om en etablering av ett Stenens Hus 
med stabil och över tiden hållbar ekonomi.

Blommande, Gunnar Torvund  Foto: Hans Leutscher
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Medborgardialogerna visar tydligt att det finns en folklig förankring om 
att etablera ett stenens hus på Udden i Hunnebostrand. Visserligen har det 
funnits många motståndare och kritiska röster men de har mera handlat om 
byggnadens utformning och placering. Styrgruppen föreslår en fortsättning 
på Stenens Hus. Det kommande arbetet bör vidta mer konkreta åtgärder så-
som att undersöka intresset för att ingå i och bilda en organisation för Ste-
nens Hus. Samarbetspartners bör sökas både lokalt och regionalt då Stenens 
Hus har för avsikt att bli porten ut i Granitriket.

Medborgardialogen har bekräftat utgångsvisionen vilken bör gälla för projek-
tets framtida utveckling:

”Udden ska utvecklas till ett förstklassiskt besöksmål med internationell 
lyskraft, där kultur och näring samverkar, där historien och framtiden möts, 
där den unika platsens värden förstärker upplevelsen av granitens betydelse 
och storhet i landskapet. Vi ser framför oss en arkitektonisk skapelse där alla 
element kan inrymmas. Stenens hus skall förmedla en stark framtidstro, där 
bygdens historia med stolthet kan berättas.” 

En annan viktig del är att aktivera och uppdatera den bildade intressefören-
ingen Kultur på Udden. Erfarenheter från projektet visar att det ideella arbe-
tet är viktigt och till och med en förutsättning för förverkligandet av Stenens 
hus.

Det är av yttersta vikt med en organisationsform som är anpassad och håll-
bar över tid. Styrgruppen rekommenderar bildandet av en stiftelse då det 
handlar om en samverkan mellan olika aktörer, såväl offentliga, ideella som 
privata. Denna stiftelse bör ha en vänförening tex i likhet med den på Nor-
dens Ark. Föreningen Kultur på Udden kan med fördel utvecklas till en sådan 
vänförening.

Skulpturparken på Udden är en viktig plattform som behöver en mera pålitlig 
finansiering som är hållbar över tid. Den kan antingen löpa som en parallell 

Rekommendationer

 Foto: Göran Garellick

 Foto: Göran Garellick
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organisation eller införlivas i Stenens Hus. Det viktiga är att garantera 
den konstnärliga kvalitén på utställningsverksamheten. Stenens Hus 
och Udden ska leva i symbios då de båda interagerar med varandra. 

Ekonomin är en viktig och avgörande parameter då projektet omfattar 
en stor investering. I nästa etapp bör det göras en professionell affärs-
plan baserad på de fakta som framtagits i Konceptstudien.

Styrgruppen rekommenderar en fortsättning avseende etablering av 
ett Stenens Hus på Udden i Hunnebostrand

1. Att utreda vilka intressenter som vill ingå i en stiftelse för Stenens 
Hus samt förberedelser för stiftelsens bildande.

2. Att aktivera och uppdatera Vänföreningen Kultur på Udden.
3. Att ta fram en finansieringsform med målet att befästa Udden 

Skulptur över tid.

 Utlastningskajen på Udden 
Foto: Bildarkivet Hunnebostrand

Stenupplag i Hästedalen, ca. 1910. Bild 851  
Foto: Bildarkivet Hunnebostrand Foto: Göran Garellick

Foto: Göran Garellick

Christofer Polhem, 
Göteborg. Bild 14451  

Foto: Bildarkivet Hunnebostrand

Samemonumentet,  
Gällivare. Bild 14453  

Foto: Bildarkivet Hunnebostrand



Konceptstudie Stenens Hus 2020 Styrgruppen Stenens Hus: 
Peter Anderzon, Pål Svensson, Dan Bothén, Elving Claesson, Mikael 
Sternemar, Carl Forsberg, Britt Wall.

 Udden från norr Foto: Bildarkivet Hunnebostrand    Framsida foto: Marcus Bertilsson
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Organisationer som vill vara stiftare för Stenens Hus 

 
Hallindens Granit 
Stenindustriförbundet 
Hunnebostrands samhällsförening 
Gerlesborgsskolan 
Stallebrottet 
Malmöns hembygdsförening 
Malmön Folkets Hus 
Föreningen Bohus-Malmön 
KKV Bohuslän 
 
 
Styrelsen är positiv men frågan har inte hunnit behandlats på 
årsmöte 

 
Hunnebostrands Bildarkiv 
 
 
 



 
 

Datum: 2021-09-30 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se 

Lista på möten med intressenter för Stenens Hus 

 
2020 

 
10/11 Möte KKV-B 
 
29/11 Möte Hunnebostrands Bildarkiv, Hunnebostrands Samhällsförening och 
Kulturhuset Hav och land 
 
5/11 Möte med Sotenäsgillet 
 
2021 

 
12/1 kl. 10 Besök Hallinden Granit Jörgen Lundgren 
 
12/1 kl. 14 Möte VGR via teams, Ylva o Conny mfl. 
 
14/1 kl. 14 teamsmöte med Kai Stenindustriförbundet 
 
25/1 kl. 17 teamsmöte med Föreningen Malmön, Stenriket, Malmöns 
Hembygdsförening.  Mats Rignell, Hans Wallström, Thomas Green, Mirja Burlin, 
Helen Axelsson Öststorm 
 
28/1 Möte med länsstyrelsen ang. bildande av stiftelse 
 
5/2 Uppföljningsmöte Hav o Land, Bildarkivet och Hunnebostrands Samhällsförening 
 
2/3 Möte Chalmers 
 
15/3 Möte  Gerlesborgsskolan 
 
18/3 Gemensamt teamsmöte med alla aktörer som kontaktats 
 
12/4 Möte med GU institutionen för kulturvård/ Hantverkslaboratoriet Linda Lindblad 
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Förslag version 4 
 
Stiftelsestadgar för Stenens Hus  
 
Stiftelsens namn 
 
Stenens Hus  
 
Stiftelsens bildande 
 
Stiftelsen Stenens Hus, nedan kallad stiftelsen, har kommit till för att förvalta  
 
dels medel som har inkommit genom donationer från fysiska och juridiska personer 
 
dels de medel som genom framtida donationer, gåvor, testamenten eller liknande kan 
komma att tillfalla stiftelsen 
 
stiftelsen bildas genom ett upprop och konstituerande styrelsemöte xxxx(datum). 
 
§1Stiftelsens ändamål 
 
Stiftelsen har till ändamål att samla in pengar, projektera och bygga, driva och förvalta 
Stenens Hus på Udden i Hunnebostrand utifrån följande ändamål: 
 
1 Sprida kunskaper och upplevelser om hela Bohuslänska stenlandskapet från urtid till 
nutid med stenhuggarepoken som lokalanknytning. 
Verksamheten tar sin utgångspunkt inom fyra huvudområden: 

• Geologi  
• Konst 
• Kulturarv   
• Nu- och framtida stennäring 

 
2 Utgöra en kreativ mötesplats för forskning, utveckling och kunskapsöverföring 
avseende stenlandskapet som potentiell resurs i samtiden, i samspel mellan akademi, 
näring, föreningsliv och lokala aktörer 
 
3 Utgöra en attraktiv besöksanläggning som lyfter fram det bohuslänska stenlandskapet 
som ett internationellt turistmål, ett upplevelsecentrum för sten och vägvisare ut i 
stenlandskapet. 
 
§2 Stiftelsens tillgångar 
Stiftelsens tillgångar ska placeras så att största möjliga avkastning nås utifrån minsta 
möjliga risker för att kapitalet urholkas.  
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§3 Stiftelsens styrelse 
 
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse och har sitt säte i Hunnebostrand i 
Sotenäs kommun 
 
Styrelsen ska arbeta utifrån ändamålsparagrafen, §1, genom att: 
1 verka för insamling av ekonomiska medel  
2 projektera och bygga Stenens hus 
3 driva verksamhet och förvalta Stenens Hus 
 
Nya styrelseledamöter utses av en valberedning med ett undantag: Sotenäs kommun ska 
utse en ledamot av styrelsen. (Valberedningen kan med fördel utses av stiftarna) 
 
Styrelsens ledamöter utses utifrån stiftarnas intentioner och stiftelsens styrelse ska ha en 
sammansättning så att stiftelsens ändamål enl. §1 ovan, tillvaratas. 
Styrelsens ska sammansättas så att det finns kompetens inom stiftelsens huvudområden, 
geologi, konst och kulturarv inklusive dagens och framtidens stennäring. Kulturarvet 
ska representeras av vardera en styrelseledamot från Malmön respektive Hunnebostrand 
med omnejd. 
 
Styrelsen ska ha lägst 7 och högst 9 ledamöter. Styrelsen utses för en mandatperiod om 
tre år. Om en ledamot avgår i förtid ska ett fyllnadsval genomföras. Den nya ledamoten 
väljs då in för resterande mandatperiod. 
 
Beslut om sammansättning av ny styrelse fattas vid ett sammanträde som infaller senast 
i november eller december månad året före innevarande mandatperiods utgång. 
 
Styrelsen utser ordförande och vice ordförande inom sig varje år. 
 
Styrelsen utser en tjänsteman, som ansvarar för stiftelsens löpande drift, vilken ska ingå 
i styrelsen. 
 
Styrelsens firma tecknas, förutom av ordförande och vice ordförande av den eller de 
personer som styrelsen därtill utser, var och en för sig. 
 
Styrelsen ska förvalta stiftelsens medel på ett betryggande sätt samt tillse att dessa 
lämnar en tillfredsställande avkastning 
 
Styrelsen kan efter enigt styrelsebeslut erhålla ersättning för sin förvaltning 
 
Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara erforderliga för 
stiftelsens verksamhet 
 



 
 

Datum: 2021-09-30 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se 

§4 Räkenskap och revision 
Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår 
 
För stiftelsen ska föras erforderliga räkenskaper. Styrelsen ska årligen avge 
förvaltningsberättelse i så god tid att revisorerna medges att senast 30 april året efter 
verksamhetsåret avge revisionsberättelse 
 
Styrelsen ska för granskning tillhandahålla revisorerna detta års protokoll och 
räkenskaper med tillhörande handlingar 
 
För granskning av stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser styrelsen för 
ett år i sänder två revisorer med ersättare för dessa, varav en revisor och dennes ersättare 
ska var auktoriserad 
 
Val av revisorer sker vid sammanträde som infaller senast i november eller december 
månad året före det nästkommande verksamhetsåret 
 
Revisorerna ska i revisionsberättelse ange huruvida redovisningen fullgjorts på ett sätt 
som överensstämmer med god redovisningssed och att stiftelsens förvaltning fullgjorts 
så att stiftelsens ändamål uppfyllts 
 
§5 Sammanträden, beslutsmässighet 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förfall av denne/denna, av 
vice ordförande, så snart det anses erforderligt, dock minst 2 ggr per år med minst fem 
månader mellan sammanträdena. 
 
Styrelsen ska sammanträda då minst tre ledamöter för visst angivet ärende påyrkar 
sammanträde 
 
Skriftlig kallelse ska utgå minst tio dagar före sammanträdet 
Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas 
 
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. 
 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta rösterna förenar sig, och 
vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden 
 
Vid personval ska vid lika röstetal frågan avgöras genom lottning 
 
Vid stiftelsens sammanträden ska föras protokoll, som ska justeras av ordförande jämte 
den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen ska föras 
i nummerföljd och bevaras på betryggande sätt 
 
§6 Ändring av stadgar 
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Ändring av dessa stadgar, utom såvitt avser ändamålsbestämning enligt §1, får ske 
genom två varandra följande enhälliga styrelsebeslut. 
 
§7 Upplösning av stiftelsen 
 
Vid frivillig upplösning av stiftelsen ska eventuella tillgångar, efter gäldstäckning, 
tillfalla xxxxxx? 
 
För upplösning av stiftelsen krävs tillstånd av Kammarkollegiet 
 
Tillsyn av stiftelsen 
Stiftelsen ska underställas sådan tillsyn som avses i stiftelselagen 1994:1220 ? 
 
Dessa stadgar fastställs xxxxxx 
 
Underskrift stiftare 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Styrelse 7-9 ledamöter 
Konst minst 1ledamot 
Geologi minst 1 ledamot 
Stennäringen minst 1 ledamot 
Kulturarv 1 ledamot från Hunnebostrand med omnejd en ledamot från Malmön med 
omnejd  
Admin en ledamot 
Sotenäs kommun en ledamot 
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 



 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
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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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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 5(46)
 

 
 

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 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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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 Kommunfullmäktiges har ersättare yttranderätt. 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk 

Det finns inga uttryckliga regler i Kommunallagen om vilka uppgifter en kallelse till en 
nämnd ska innehålla. Som ett minimum ska den innehålla tid och plats för 
sammanträdet. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Det är fullmäktige genom reglementet som beslutar om att en förtroendevald som inte är 
ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få rätt att närvara vid nämndens 
sammanträde (KL 4:28) och således då för kännedom erhålla kallelse till 
nämndsammanträdet. Dock är det närvarorätten som reglerar huruvida en 
förtroendevald ska erhålla kallelse. 
 
 
I nämndernas reglemente finns följande angivet; 

Kallelse  
§ x 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdes-
dagen.  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  

Närvaro på övriga nämnders sammanträde 
§ X 
Kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande får närvara vid 
sammanträde med de nämnder som fullmäktige tillsatt. De får delta i överläggningar 
men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild.  
 
Ur KF arbetsordning: 

Yttranderätt vid sammanträdena 

§ X 

Även icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt (ej beslutanderätt och ej förslagsrätt) 
vid fullmäktiges överläggningar. 
 
 

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

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 
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Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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Rätt utdraget intygar: 
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KF § 105 Dnr 2021/000142 

Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson (SD), Cecilia Simonsson (SD) 

angående Vildsvin, ett klimatsmart livsmedel 
2. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för personer över 65 år 
3. Medborgarförslag ang Hästedalens badplats 
4. Medborgarförslag ang Strandpromenaden i Kungshamn 
5. Motion från Ewa Ryberg (V) Markera tillåtna områden för cyklar/motordrivna sparkcyklar i 

Sotenäs kommun 
6. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 
7. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Hälsoschema 
8. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) 

Arbetsskor i kommunens verksamheter 
9. Motion från Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) Social 

utsatthet 
10. Motion från Lars Kinnmalm (M) och Mathias Bruno (M) Sophantering Ringareskärstorget 

Smögen 
11. Motion från Mikael Andersson (-) Demokrati och transparens nämnder 
12. Motion från Mikael Andersson (-) Avfallsbalans 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna nr 1-2, 5, 8, 10-12 till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 6 till Utbildningsnämnden för beredning. 
Kommunfullmäktige överlämnar motion nr 7 och 9 till Omsorgsnämnden för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag nr 3-4 till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 

 

  



  Mikael Andersson 

       mikael@andersson.us 

 
 
 

MOTION:  

Demokrati och transparens 
 
 
I Sotenäs kommun hanteras informationsflödet inte lika i olika nämnder, styrelser och utskott. 
 
Undertecknad har i två och ett halvt år efterfrågat en ökad informationstransparens samt 
underlag på varför man hanterar informationen så som man gör och när detta beslutats.  
 
Idag får Kommunstyrelsens ersättare kallelser med bilagor till KSAU. Utmärkt. 
 
I Omsorgsnämnden skall enligt information ej underlag från ONAU gå ut till ersättare i 
nämnden. Det kan säkert ibland finnas sekretesskäl. 
 
I Utbildningsnämnden går enligt utsago all information ut även till ersättare. Utmärkt. 
 
I byggnadsnämnden får ersättare inte tillgång till BNAU:s material. Varför? 
 
I övrigt verkar det variera, ingen röd linje verkar finnas. 
 
 
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. 
 
Yrkande: 
 
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. 
 
 
 
Sotenäs 2021 09 21 

 
 

Mikael Andersson 
Förtroendevald, partioberoende Sotenäs 
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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 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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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.  
 

Förvaltningens 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. 
 
 
 
 
 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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Pågående motioner 2021-09-28
Diarienr Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Bereds av Beslut Beslut Beslut

1 2021/000810 2021-09-21 Mikael Andersson (-) Motion - Lastbalansera, utjämna avloppsnätet SBF KSAU 2021-10-13
2 2021/000809 2021-09-21 Mikael Andersson (-) Motion - Demokrati och transparens nämnder KS KSAU 2021-10-13
3 2021/000805 2021-09-20 Lars Kinnmalm (M) och Mathias Bruno (M) Motion - sophantering Ringareskärstorget Smögen SBF

4 2021/000804 2021-09-20
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och 
Thérese Mancini (S) Motion - social utsatthet ON

5 2021/000803 2021-09-20
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och 
Thérese Mancini (S) Motion - arbetsskor i kommunens verksamheter KS

6 2021/000802 2021-09-20
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och 
Thérese Mancini (S) Motion - Hälsoschema ON

7 2021/000800 2021-09-20
Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och 
Thérese Mancini (S) Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid UN

8 2021/000789 2021-09-16 Ewa Ryberg (V)
Motion - markera tillåtna områden för cyklar/motordrivna sparkcyklar i 
Sotenäs kommun SBF

9 2021/000768 2021-09-13 Yngve Johansson (MP) Motion - angående fria bussresor för personer över 65 år KS

10 2021/000637 2021-07-15
Sebastian Andersson (SD), Veronica Johansson 
(SD) och Cecilia Simonsson (SD) Motion - Vildsvin ett klimatsmart livsmedel KS

11 2021/000526 2021-06-14 Yngve Johansson (MP) Motion - samverkan fristadsansvar KS KSAU 2021-10-13

12 2021/000389 2021-04-28 Therese Mancini (S) och Jan-Olof Larsson (S) Motion - angående djurkyrkogård SBF

13 2021/000388 2021-04-28 Therese Mancini (S) och Lotta Johansson (S)
Motion - om att inrätta en Fritidsbank med kostnadsfri utlåning av sport och 
friluftsutrustning i Sotenäs kommun UN

14 2021/000269 2021-03-17 Olof Börjesson och Britt Lindgren (C)
Motion - Säkerställ att Bankeberg blir lägenheter för äldre behövande 
Sotenäsbor ON

15 2021/000246 2021-03-10 Ewa Ryberg (V) Motion - Menssäkra Sotenäs kommun KS UNAU 2021-10-04

16 2021/000237 2021-03-08
Eva Abrahamsson (M), Roland Mattsson (M) och 
Susanne Bergholtz (M) Motion - Digital teknik för social delaktighet bland äldre ON

17 2021/000214 2021-02-25
Eva Abrahamsson (M) Ragnhild Selstam (M) 
Helene Stranne (M)  Jeannette Loy (M) Motion - Anhörigstöd vid psykisk ohälsa ON

18 2021/000200 2021-02-22 Mathias Bruno (M) Motion - Motion angående Smögens Vattentorn SBF
19 2021/000185 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Utred finansieringsalternativ för Sotenäs Bostäder AB KS
20 2021/000184 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Cykelledssamordnare SBF KSAU 2021-10-13
21 2021/000183 2021-02-17 Mikael Andersson (-) Motion - Fler invånare i Sotenäs SBF
22 2021/000172 2021-02-15 Therése Mancini (S) Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun UN UNAU 2021-10-04

23 2021/000133 2021-02-05 Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Motion för att skapa fler bostäder SBF

24 2020/001192 2020-12-09 Britt Lindgren (C) & Olle Börjesson (C)

Motion - avseende ändring av praxis kring avgifter för privatpersoner för 
sorterade grovsopor vid Rambos återvinningsanläggning på Hogenäs i Sotenäs 
kommun SBF

25 2020/000902 2020-09-20 Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) Motion - Säker cykelväg SBF
26 2020/000887 2020-09-16 Mathias Bruno (M) Motion - Införande av miljözon i Sotenäs kommun KS KSAU 2021-10-13
27 2020/000786 2020-08-17 Lars-Erik Knutsson (S) Motion om odlingslotter alternativt kolonilotter i Sotenäs kommun. SBF

28 2020/000586 2020-05-28 Mikael Sternemar (L) och Michael Sandberg (L) Motion - angående bättre utnyttjande av kommunala båtplatser SBF KSTU 2020-10-13
Återremitterad KS 
2020-10-28

29 2019/001093 2019-09-08 Therese Mancini (S), Annica Erlandsson (S) och Sa    Motion - Insatser mot spelmissbruk KS KSAU 2020-04-01
Återremitterad KS 
2020-04-15

Återremitterad 
KSAU 2021-03-31

30 2019/001092 2019-09-08 Therese Mancini (S), Annica Erlandsson (S) och Sa    Motion - Insatser mot porrsurfande på kommunens datorer/ipads. KS KSAU 2020-04-01
Återremitterad KS 
2020-04-15

Återremitterad 
KSAU 2021-03-31



Pågående Medborgarförslag 2021‐09‐28
 Ankom  Namn  Beskrivning Bereds av Beslutas av Beredning Beredning Beslutad

1 2021/000771 2021‐09‐13 Lars Gunnar och Elsie Sandberg Medborgarförslag ang Strandpromenaden i Kungshamn KS KS för beslut
2 2021/000748 2021‐09‐06 Britt‐Marie Knutsson Medborgarförslag ‐ Hästedalens badplats KS KS för beslut
3 2021/000406 2021‐05‐04 Britt Wall Medborgarförslag ‐ angående åtgärder för bostadsförsörjning och detaljplanering KS för beslut
4 2021/000362 2021‐04‐20 Privatperson Medborgarförslag ‐ Enkelrikta Skolgatan i Kungshamn 2021SO89 BN för beslut
5 2021/000261 2021‐03‐12 Lena Sörensson Barbro Bliss Medborgarförslag ‐ Kooperativt hyresboende i Bovallstrand KS KS för beslut

6 2021/000098 2021‐01‐27
Olle Törnquist (S) och Britt Wall 
(S)

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

KSAU 2021‐06‐09 
Återremiss BN

7 2021/000029 2021‐01‐11 Privatperson Medborgarförslag ‐ Önskan om att ta ut parkeringsavgift på Fisketången sommartid.  KS KS för beslut

8 2020/001171 2020‐12‐02 Privatpersoner
Medborgarförslag ‐önskemål om att belägga ytan med betong eller liknande på 
ishockeyrinken i Hunnebostrand KS KS för beslut

9 2020/000758 2020‐07‐28 Annica Koskinen Medborgarförslag ‐ Hundgård på Smögen SBF KS för beslut KSTU 2021‐10‐14
10 2020/000401 2020‐04‐08 Kenny Tärnström m fl Medborgarförslag ‐ Gångvägar i Ulebergshamn SBF KS för beslut KSTU 2021‐10‐14
11 2020/000196 2020‐02‐10 Privatperson Medborgarförslag ‐ önskemål om att ha tillgång till rullstol i polsystem ON ON för beslut



Översikt motioner Totalt antal motioner 137

inkomna från och med 2015-01-01 Bifallna 53 4 Klara 77

Avslagna 26 4 Okänd status 1
Besvarade 24 1 Pågår 55

Överlämnade 28 Pågår EJ 0
Återtagen 1 Vilande 3

Löpnr. DiarieNr Datum Beskrivning Avsändare/Mottagare Avslutat BESLUT SISTA beslut i HELA ärendet (kan vara uppdragets beslut) STATUS Ev. uppdrags dnr Uppdragets 
handläggare

Kommentar handläggare och/eller utförda åtgärder

1

2015000116 2015-02-11 Motion till kommunfullmäktige i Sotenäs En 
öppen och transparant kommun

Britt Wall (S) 2015-06-26 BESVARAD Kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till att 
kommunen följer gällande lagstiftning för dokumenthantering 
enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 
”Riktlinjer för dokumenthantering i Sotenäs kommun”. (KF § 68 
2015-06-11)

KLAR

2

2015000136 2015-02-18 Motion om att Välkomna människor till 
Sotenäs

Tina Ehn (MP) 2016-02-24 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att inventera befintliga 
informationsskyltar i kommunen och att beakta 
Medborgarförslag om informationsplats, dnr KA 2017/1084 i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, samt att undersöka 
möjligheten att ta fram en besöks-app, samt göra utskick av 
välkomstbrev och ordna välkomstkalas.
Totalt har kostnaden beräknats till 30 000 kr som skall 
finansieras inom Kommunstyrelsens ram och medel avsätts i 
internbudget 2018.
Kommunstyrelsen ska återrapportera genomförd utredning till 
Kommunfullmäktige. (KS §210 2017-11-22)

PÅGÅR 2021/302 Succkie Gunnarsson 2021-06-02 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i 
uppdrag att ta fram förslag på nya aktuella 
välkomst/informationsskyltar och att platsen där de ska stå är 
attraktiva samt redovisa kostnaderna för framtagandet och 
underhåll av dem.
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med välkomstkalas. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 
under tiden skicka ut välkomstbrev, två gånger per år till 
nyinflyttade, där kommunledningen välkomnar de nyinflyttade.

3
2015000154 2015-02-23 Motion om stöd till FNs flyktingorgan 

UNHCR
Tobias Karlsson (SD) 2015-06-26 AVSLAG KF § 67 2015-06-11 KLAR

4
2015000294 2015-03-31 Motion om Kommunalförbund för Ranrike - 

Bohuslän
K. Thärnström (FP), M. 
Sternemar (FP), A. 
Johansson (FP)

2015-11-23 BESVARAD Kommunfullmäktige beslutar att motionen därmed är 
besvarad. (KF § 116 2015-11-12)

KLAR

5
2015000330 2015-04-17 Motion om insamling av matavfall och 

organiskt material
Tina Ehn (MP) 2016-05-10 BESVARAD Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen 

ska utreda ett system med sortering för insamling av matavfall. 
(KF § 28 2016-04-21)

KLAR

6

2015000339 2015-04-22 Motion om lokal strategi för att minska plast 
och skräp på stränder och hav

Tina Ehn (MP) 2016-05-10 BIFALL ”vid revidering av avfallsplanen ska en strategi arbetas fram 
som involverar åtgärder mot nedskräpning i enlighet med 
motionen”. (KF § 29 2016-04-21)

PÅGÅR se ev. 2018/42 
Avfallsplan för 
Sotenäs 2018-2023

Fredrik Torstensson se ev. 2018/42 Avfallsplan för Sotenäs 2018-2023

7

2015000704 2015-09-11 Motion om förbättrad integration och 
mottagande av nyanlända

Birgitta Albertsson (S), 
Lars-Erik Knutsson (S)

2017-03-02 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att 
utvärdera Västervikslösningen och Mariefredsmodellen och 
återkomma med ett förslag hur de ska kunna tillämpas i 
Sotenäs. (KF § 17 2017-02-16)

KLAR 2017/270 Jeanette Andersson 2021-03-26
Mycket har förändrats nu. Kommunalt lönebidrag tex. är borttaget 
pga. minskad budgetram, flykting-bostadssituationen är en helt 
annan även när antalet EU-emigranter i vår kommun.

8

2015000709 2015-09-15 Motion om översyn av kommunens 
allmänna lokala ordningsföreskrifter

Lars-Erik Knutsson (S) 2017-04-25 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Sotenäs kommun. (KF § 15 2017-02-16)

KLAR

9

2015000710 2015-09-15 Motion om lokal mobilisering (lokala 
utvecklingsgrupper)

Lars-Erik Knutsson (S) 2017-05-08 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda 
en framtida modell för en ökad och organiserad samverkan 
med det lokala föreningslivet. (KF § 45 2017-04-20)

PÅGÅR 2017/681 Staffan Karlander

10
2015000720 2015-09-18 Motion om ändring av 

anställningsmyndighet
Birgitta Albertsson (S) 2017-10-04 AVSLAG KF § 102 2017-09-21 KLAR

11
2016000056 2016-01-21 Motion att arrangera kulturvecka i Sotenäs 

kommun
Stig-Arne Helmersson 
(C), Kerstin Johansson (C)

2017-05-04 AVSLAG KF § 47 2017-04-20 KLAR

12

2016000072 2016-01-27 Motion angående ersättning till personer 
med psykiska funktionsnedsättningar som 
arbetstränar

Birgitta Granström (S), 
Annica Erlandsson (S), 
Gunnel Berlin (S)

2017-11-15 AVSLAG KF § 130 2017-11-09 KLAR

13

2016000078 2016-01-29 Motion, ställplatser för husbilar Daniel Nordström (M), 
Roland Mattsson (M), 
Kajsa Åkesson (M), Nils 
Olof Bengtsson (M)

2016-06-14 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar 
åt kommunchefen att verkställa handlingsplanen snarast i de 
delar som är möjliga. (KF § 63 2016-06-02)
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen plan för 
ställplatser på Smögen och i Hunnebostrand. 
Kostnaden om 570 000 kr prövas i investeringsbudget för 
2018. (KS § 186 2017-10-18 KA 2015/800)

KLAR 2015/800 Håkan von Dolwitz 2021-03-26
Kolla § 186, 2015/800 är avslutat.

STATUSÖVERSIKT



14
2016000185 2016-03-07 Motion om ett renare Sotenäs Lars-Erik Knutsson (S) 2016-09-29 BIFALL (KF § 93 2016-09-22) PÅGÅR 2017/37 (KSAU § 

190 2020-10-14)
Daniel Jarnrot

15

2016000186 2016-03-07 Motion om ökad polisnärvaro i Sotenäs Britt Wall (S) 2016-09-29 BIFALL (KF § 88 2016-09-22)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka nej till 
förfrågan.
Kommunen har inte rådighet över frågan, det är Polisens 
ansvar att organisera sin verksamhet. 
Sotenäs kommun anser att det är viktigt att kommunerna 
samarbetar för att få tilldelning av nya poliser till  polisområde 
Fyrbodal och därmed öka den polisiära närvaron. (KSAU 2019-
10-30) ->

KLAR se även 2019/1305 Linda Sahlström 2021-03-26 (LS) I Sotenäs är KSAU det lokala brottsförebyggande 
rådet (BRÅ). Vi har även en arbetsgrupp för brottsförebyggande 
frågor som vi precis startat upp med olika berörda tjänstepersoner 
där Folkhälsostrateg eller Säkerhetsstrateg är sammankallande. 
Ökad polisiär närvaro är injobbat i Medborgarlöftet samt 
samverkansöverenskommelsen.

16

2016000194 2016-03-09 Motion om Markanvisningspolicy Nya Moderaterna i 
Sotenäs, Kajsa Åkesson 
(M), Roland Mattsson 
(M)

2016-10-10 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för markanvisning och 
exploatering. (KF § 92 2016-09-22). 

KLAR 2016/712 (KF § 
100 2017-10-03)

17

2016000243 2016-03-29 Motion gällande föryngring/nytillskott av 
förtroendevalda i Sotenäs kommun

Annica Erlandsson (S) 2016-09-29 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den delen 
att en fullmäktigeberedning tillsätts som får i uppdrag att 
föreslå åtgärder för att attrahera fler yngre i politiken, 
beredningen ska kallas Förnyelseberedningen. (KF § 91 2016-
09-22)

KLAR 2016/929 (KF § 
133 2016-12-08)

18
2016000267 2016-04-05 Motion för att stärka det kulturella utbudet i 

Sotenäs kommun
Gunnel Berlin (S), Britt 
Wall (S)

2017-05-04 AVSLAG (KF § 46 2017-04-20) KLAR

19
2016000268 2016-04-05 Motion angående badmöjligheter utomhus 

för personer med funktionsnedsättningar
Gunnel Berlin (S) 2016-09-29 BIFALL (KF § 94 2016-09-22) PÅGÅR Fredrik Torstensson Arbete pågår och ingår i projektet för tillgänglighetsdatabasen.

20

2016000325 2016-04-18 Motion om bättre förutsättningar för god 
palliativ vård i Sotenäs kommun

Stellan Welin (S), 
Vivianne Gustafsson (S)

2017-05-08 AVSLAG & 
BIFALL

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, vad avser 
palliativ sedering, av patientsäkerhetsskäl.
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Omsorgsnämnden att 
möjligheten till särskilda rum för vård i livets slut och kostnader 
för detta beaktas i arbetet med Äldreomsorgsplanen. (KF § 48 
2017-04-20)

KLAR 2020/1162 (KF § 3 
2021-02-18)

21
2016000372 2016-04-21 Motion i syfte att fixa återväxten av omsorgs- 

och förskolepersonal, vilket i dagsläget är ett 
stort problem

Lena Linke 2017-05-31 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen och förslaget beaktas i 
arbetet med kommunens övergripande 
personalförsörjningsplan. (KF § 74 2017-06-01)

KLAR 2016/955 (KS § 30 
2019-02-13)

22

2016000373 2016-04-21 Motion i syfte att fixa återväxten av omsorgs- 
och förskoleproblem, vilket i dagsläget är ett 
stort problem. Område årskurs ett på 
gymnasiet

Miljöpartiet 2017-05-31 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen och förslaget beaktas i 
arbetet med kommunens övergripande 
personalförsörjningsplan. (KF § 75 2017-06-01)

KLAR 2016/955 (KS § 30 
2019-02-13)

23

2016000441 2016-05-29 Motion gällande flaggning under 
prideveckan

Annica Erlandsson (S) För 
Sotenäs 
Socialdemokrater

2016-06-15 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att se över 
flaggningsreglerna på lämpligt sätt. (KF § 52 2017-04-20)

KLAR 2017/694 (KS § 53 
2018-04-11)

24

2016000442 2016-05-20 Motion, Rör inte min kompispris Annica Erlandsson (S) För 
Socialdemokraterna i 
Sotenäs kommun

2017-05-08 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen ta fram 
förslag på regler och finansiering för "Rör inte min kompispris". 
(KF § 44 2017-04-20)

PÅGÅR 2017/680 Staffan Karlander 2021-04-28 Möte inbokat

25

2016000444 2016-05-23 Motion om att arbeta för att Sotenäs 
kommun blir en Fairtrade certifierad 
kommun

Tina Ehn (MP) 2016-09-29 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt 
kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att ett 
arbete påbörjas mot en diplomering enligt Fairtrade. (KF § 90 
2016-09-22)

PÅGÅR KA 2021/369 Pia Bergenholtz

26
2016000481 2016-05-31 Motion gällande Bankebergs framtid Britt Wall (S) 2016-12-12 BIFALL (KF § 132 2016-12-08) KLAR 2020/1162 (KF § 3 

2021-02-18)

27

2016000787 2016-09-21 Motion om bättre tillfartsväg till Sotenäs Lars-Erik Knutsson (S), 
Britt Wall (S)

2017-03-02 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda 
hur frågan om bättre tillfartsvägar i Sotenäs ska ges en mycket 
högre prioritet. Frågeställningar som bör utredas är bland 
annat, bör en särskild arbetsgrupp eller fullmäktigeberedning 
hantera frågan, kan näringslivet engageras, kan 
kommunalförbundet Fyrbodal utnyttjas bättre. (KF § 16 2017-
02-16)

KLART 2017/271 Susanne Jakobsson 2021-03-29
Detta uppdrag gick vidare till kommunchefen om jag inte 
missminner mig och då så skrev denne upp ett förslag om hur de 
skulle göra och utifrån detta tog politiken beslut om att skapa den 
så kallade Lobbygruppen som idag består av Pär Eriksson, Roland 
Mattsson samt Lars-Erik Knutsson för att driva dessa frågor. 

28

2016000984 2016-11-07 Motion om att snarast vidta åtgärder för 
eliminering av svårtillgängliga eller riskfyllda 
områden för människor med synnedsättning

Gunnel Berlin (S) 2018-06-26 BIFALL (KF § 77 2018-06-14) OKÄNT 2018/630 Maria Josefsson xxx

29
2016001043 2016-11-17 Motion till kommunfullmäktige om att skapa 

en kulturell samlingsplats vid Sandbogen i 
Kungshamn

Stig-Arne Helmersson 
(C), Olle Börjesson (C)

2017-06-07 BESVARAD (KF § 78 2017-06-01) KLAR



30

2016001148 2016-12-08 Motion om översyn av hållplatser inom 
kollektivtrafiken

Lars-Erik Knutsson (S), 
Bengt Sörensson (S)

2017-06-07 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att 
genomföra en översyn av hållplatsstrukturen i kommunens 
tätorter. Översynen ska leda till att restiden blir så kort som 
möjligt, att placeringen av hållplatser blir nära där invånarna 
bor och att en hög trafiksäkerhet eftersträvas. (KF § 76 2017-06-
01)

KLAR 2018/448 (KS § 92 
2018-05-30)

Anna-Lena Höglund

31

2017000105 2017-01-31 Motion om införande av "Polisens 
volontärer" för ett tryggare Sotenäs

Britt Wall (S) 2017-05-08 BIFALL Kommunstyrelsen tar del av utredningen. För närvarande 
föreligger det inte behov av fler volontärer i Fyrbodalsområdet.
Kommunstyrelsen föreslår polisen att vid behov rekrytera 
volontärer som är lokalt förankrade i Sotenäs. ->

KLAR 2017/695 (KS § 
187 2017-10-18)

32

2017000166 2017-02-14 Motion om program för stensättning Lars-Erik Knutsson (S) 2019-03-07 BESVARAD Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och 
besvarar motionen med att motionens intentioner ska 
övervägas i kommande infrastrukturplan. (KF § 11 2019-02-28)

KLAR

33

2017000320 2017-03-14 Motion - justering av taxa samt utredning av 
rättsläget angående ianspråktagen mark 
runt sjöbodarna i Sotenäs

Britt Wall 2018-05-02 AVSLAG & 
BIFALL

Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Kommunstyrelsen hänskjuter frågan till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för att diskutera frågan vidare om konsekvenser 
och ansvarsfördelning i ärendet. ->

KLAR 2018/430  (KS § 11 
2019-01-16)

Eveline Karlsson 2021-04-21
Ska ha varit uppe som info på KSAU efter 2019-01-16. Utredning 
pågår om när detta kan ha varit.

34

2017000390 2017-03-23 Motion - Fossilfritt Sverige - Fossilfritt 
Sotenäs

Miljöparatiet de gröna 2019-04-30 BESVARAD Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbete pågår 
inom ramen för kommunens målarbete.
Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara besvarad. 
(KF § 34 2019-04-25)

KLAR

35

2017000485 2017-04-05 Motion - Uppföljning och utvärdering av 
taxa för arrende av brygga och sjöbod i 
Sotenäs

Roland Mattsson (M), 
Mikael Sternemar (L), 
Stig-Arne Helmersson 
(C), Ola Strand (KD)

2018-04-27 AVSLAG Kommunfullmäktige avslår yrkandena i motionen med 
hänvisning till att ärendet utretts tillräckligt i ärende dnr 
2018/000132 (taxa 2018). (KF § 51 2018-04-24)

KLAR

36

2017000589 2017-04-19 Motion -gällande återinförande/införande 
av Fixar-Malte

Miljöpartiet de Gröna i 
Sotenäs

2020-10-01 AVSLAG Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
hänvisning till att fixartjänster finns att tillgå på marknaden, via 
volontärverksamheter och genom att ett förebyggande arbete 
som inkluderar fallprevention håller på att utvecklas och 
planeras för successiv implementering i omsorgsförvaltningen 
under 2021 och kommande år. (KF § 104 2020-09-24)

KLAR

37

2017000621 2017-04-25 Motion - Program för upprustning av våra 
tätorter

Britt Wall (S), Hilbert 
Eliasson (S), Lars-Erik 
Knutsson (S)

2018-06-26 AVSLAG Kommunfullmäktige tackar motionärerna för förslaget och 
avslår motionen, då en policy för upprustning av våra tätorter 
är under behandling och med beaktande av ovanstående 
överväganden. (KF § 81 2018-06-14)

KLAR

38
2017000641 2017-04-27 Motion - ang inrättandet av tjänsten "Boken 

kommer"
Ragnhild Selstam och 
Ulla Christensson 
Ljunglide

2020-12-15 BESVARAD Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen ”Boken 
kommer” (KA 2017/641) som besvarad genom att 
biblioteksplanen antas. (KF § 147 2020-12-10)

KLAR

39
2017000656 2017-05-02 Motion om mikroplaster Eva Abrahamsson (M), 

Roland Mattsson (M), 
Kajsa Åkesson (M)

2018-06-26 BIFALL (KF § 82 2018-06-14) PÅGÅR 2018/631 Maria Bylund Hej, jag har en del ärvda ärenden som jag inte har hunnit titta på . 
Jag ska ta en kik på det här och se vad som eventuell ska göras.

40

2017000657 2017-05-02 Motion ang förvärv av brygga i centrala 
Kungshamn

Mats Abrahamsson (M), 
Roland Mattsson (M) , 
Mikael Sternemar (L)

2017-10-16 BIFALL (KF § 101 2017-09-21) KLAR 2017/1344 Anders Bergqvist 2021-03-26 (UC) Är genomfört enligt skrivelse som ligger i ärende 
2017/1344

41

2017000809 2017-05-29 Motion - Införande av ett kvalitetssystem Liberalerna 2017-08-18 BESVARAD Kommunfullmäktige bifaller motionen och besvarar motionen 
med att arbetet kommer att bedrivas inom styr- och 
ledningssystem för Sotenäs kommun. (KF § 97 2018-09-27)

KLAR

42

2017000834 2017-06-01 Motion om utredning av framtidens 
bibliotek i Sotenäs

Tina Ehn (MP) 2017-12-20 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan 2020-2024 
med revidering av att avsnitt Bibliotek och vision 2020 för 
Sotenäs kommun ersätts med den nya visionen 2032.

KLAR 2020/1048 (KF § 
148 2020-12-10)

43
2017001126 2017-08-16 Motion - Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun Socialdemokraterna, 

Britt Wall
2019-04-30 AVSLAG (KF § 32 2019-04-25) KLAR

44

2017001144 2017-08-24 Motion Behov av upprustning av park och 
lekplatser i Hunnebostrand

Ronald Hagbert, Ragnhild 
Selstam, Nils Olof 
Bengtson

2018-06-26 AVSLAG Kommunfullmäktige tackar motionärerna för förslaget och 
avslår motionen, då en lekplatspolicy är under behandling och 
med beaktande av ovanstående överväganden. (KF § 80 2018-
06-14)

KLAR

45
2017001301 2017-09-15 Motion gällande frukt med till 

skolan/förskoleklass varje dag
Annica Erlandsson (S), 
Vivianne Gustafsson (S)

2017-12-20 BIFALL (KF § 147 2017-12-07) PÅGÅR UN 2021/51 Ulf Blomquist Lades som uppdrag till FC 2021-04-14

46

2017001302 2017-09-15 Motion för att öka säkerheten i trafiken för 
cyklister i Sotenäs kommun

Annica Erlandsson (S), 
Stellen Welin (S)

2019-03-07 AVSLAG Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då lagstöd 
saknas i Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen som 
styrker sådan form av önskad skyltning. (KF § 9 2019-02-28)

KLAR



47
2017001545 2017-10-31 Motion till kommunfullmäktige om 

utveckling av måltider i äldreomsorgen
Eva Abrahamsson (M), 
Nils Olof Bengtson (M)

2019-01-10 BIFALL (KF § 218 2018-12-13) PÅGÅR x Hanna Brodén & Lisbeth Olsson
2021-04-14 håller på att starta upp en förebyggande verksamhet 
där flera delar av detta kan inrymmas.

48

2017001579 2017-11-08 Motion - En strategi för mer cykelvänlighet Tina Ehn (MP) 2019-03-07 BESVARAD Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och 
besvarar motionen med att en infrastrukturplan är under 
behandling och med beaktande av ovanstående överväganden. 
(KF § 10 2019-02-28)

KLAR

49

2017001595 2017-11-13 Motion - Kött som köps in av Sotenäs 
kommun skall uppfylla Svenska 
djurskyddsregler

Centerpartiet 2019-01-10 BESVARAD Det föreslås att kommunstyrelsen beaktar och utvärderar 
förslaget inom ramen för pågående arbete med 
programförklaring och målstyrning. (KF § 217 2018-12-13)

KLAR Vi handlar enligt avtal och då uppfyller vi svenska djurskyddsregler.

50

2017001776 2017-12-05 Motion ang hållbarhetsarbete Eva Abrahamsson (M) 2017-12-20 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. (KS § 112 2018-
05-30)

KLAR 2018/840
2021/372

Pia Bergenholtz 1. Att Sotenäs kommun blir medlem i Sveriges ekokommuner. - vi 
kommer nu också ansöka om medlemskap i Sveriges 
ekokommuner, under 2020 har vi varit observatörer eftersom vi var 
tvungna att invänta antagande av hållbarhetsstrategin.
2. Att det genomförs en workshop för att starta processen med 
framtagandet av en hållbarhetsstrategi där hänsyn tas till 
kommunens nuvarande miljömål, samt omvärlden genom FNs 
globala hållbarhetsmål, de nationella miljömålen och Sveriges 
ekokommuners 4 hållbarhetsprinciper. – workshopen genomfördes 
i maj 2018 och hållbahetsstrategin antogs nu i feb 2021.
3. Att det nuvarande miljöpriset ses över att omfatta näringslivet, 
ideella föreningar, privatpersoner, kommunala verksamheter m.m 
– miljöpriset utvecklades till hållbarhetspriset och nya riktlinjer 
antogs i april 2020.

51
2017001830 2017-12-21 Motion - Förändrad politisk organisation Miljöpartiet de gröna 2019-04-30 AVSLAG (KF § 33 2019-04-25) KLAR

52

2018000084 2018-01-25 Motion om Lahälla i Hunnebostrand Ronald Hagbert (M) och 
Nils-Olof Bentsson (M)

2018-05-02 BIFALL (KF § 53 2018-04-24) PÅGÅR 2021-04-15I pågående ÖP-arbete, med framtagande av 
samrådshandlingar, fördjupas Översiktsplanen särskilt på 
tätorterna, inklusive Hunnebostrand.
Detta innebär att lämplig markanvändning i olika delar av orten 
prövas och förslaget ställs ut på samråd. Under samrådet är det 
möjligt att lämna synpunkter på förslaget.
Så sammanfattningsvis beaktas motionerna inom ramen för ÖP-
arbetet.

53

2018000108 2018-02-01 Motion om översiktsplan, Lahälla Lars-Erik Knutsson (S), 
Britt Wall (S)

2018-05-02 BIFALL (KF § 52 2018-04-24) PÅGÅR 2021-04-15I pågående ÖP-arbete, med framtagande av 
samrådshandlingar, fördjupas Översiktsplanen särskilt på 
tätorterna, inklusive Hunnebostrand.
Detta innebär att lämplig markanvändning i olika delar av orten 
prövas och förslaget ställs ut på samråd. Under samrådet är det 
möjligt att lämna synpunkter på förslaget.
Så sammanfattningsvis beaktas motionerna inom ramen för ÖP-
arbetet.

54

2018000212 2018-03-06 Motion om trottoar på Köpmansgatan i 
Hunnebostrand

Lars-Erik Knutsson (S) 2019-04-30 BESVARAD Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad 
med motivering att den kommer att handläggas i det pågående 
infrastrukturarbetet. (KF § 37 2019-04-25)

KLAR

55
2018000252 2018-03-15 Motion om utbildning inom demensvård Vänsterpartiet Sotenäs 2018-05-02 BESVARAD & 

BIFALL
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen då dessa 
förslag redan är påbörjade inom förvaltningen. (KF § 98 2018-
09-27)

KLAR

56
2018000353 2018-04-12 Motion om parkering/parkeringshus, 

landförvaring av båtar
Nya Moderaterna 2018-05-02 BIFALL (KF § 105 2018-09-27) PÅGÅR 2018/433 Plan 2021-04-06 (HvD) Vissa ställplatser är anordnade eller är på väg att 

anordnas, gällande nya tomter så tror jag det hanteras inom ramen 
för ÖP.

57
2018000367 2018-04-16 Motion angående nya tomter för 

bostadsbebyggelse.
Mikael Sternemar (L) 2018-05-02 BIFALL (KF § 104 2018-09-27) PÅGÅR 2018/434 Plan 2021-04-06 (HvD) Vissa ställplatser är anordnade eller är på väg att 

anordnas, gällande nya tomter så tror jag det hanteras inom ramen 
för ÖP.

58

2018000488 2018-05-16 Motion - om utvärdering av insynsplats Britt Wall (S) och Lars-
Erik Knutsson (S)

2018-10-08 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige noterar att utvärdering har genomförts.
Kommunfullmäktige beslutar att insynsplatsen i 
Kommunstyrelsen ska kvarstå under mandatperioden 2019-
2022. (KF § 99 2018-09-27)

KLAR

59

2018000567 2018-06-07 Motion angående strategiskt markköp Mikael Sternemar och 
Kenny Thärnström

2018-10-08 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunchefen
• att utreda följande områdens lämplighet som tätortsnära 
verksamhetsmark i planbesked; Klippsjön.
• att ta fram en kalkyl för detaljplanering och markförsäljning 
av ovan nämnda objekt,
• att ett förslag för tätortsnära verksamhetsområden tas fram 
även för den norra delen av kommunen.
(KS § 20 2018-02-07)

PAUS 2018/79
2018/923

MEX-KÖ
Amanda Jansson

2021-04-21 (ES) Frågan om industrimark är aktuell i visionsarbetet 
så vi kommer att återkomma till detta ärende när vi sätter mål och 
nyckeltal för 2022. Då kommer detta sannolikt att bli en 
aktivitet/ett nyckeltal och därmed kommer vi att arbeta med det 
under 2022.



60 2018000580 2018-06-14 Motion - om utvecklingen av Udden Tina Ehn (Mp) 2018-10-08 AVSLAG (KF § 101 2018-09-27) KLAR

61
2018000581 2018-06-14 Motion - ett centrum för kultur och friluftsliv 

med fokus på skulpturpark
Britt Wall (S) 2018-10-08 AVSLAG (KF § 102 2018-09-27) KLAR

62
2018000627 2018-06-11 Motion ang utveckling av kultur- och 

fritidsparken Udden
Ronald Hagberth (M) och 
Nils-Olof Bengtsson (M)

2018-10-08 AVSLAG (KF § 103 2018-09-27) KLAR

63

2018000932 2018-10-09 Motion - om bostadsenkät Miljöpartiet de gröna 2019-10-16 AVSLAG Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att 
kartläggning kommer att göras i samband med översiktsplan 
och uppdatering av Bostadsförsörjningsplan. (KF § 89 2019-10-
03)

KLAR

64
2018001199 2018-12-11 Motion - angående inrättande av en 

kollektiv-/infrastrukturtjänst
Vänsterpartiet Sotenäs 2019-04-30 AVSLAG (KF § 35 2019-04-25) KLAR

65
2018001262 2018-12-17 Motion - Ekonomiskt bokslut för 

asylinvandringen
Sverigedemokraterna 
Sotenäs

2019-06-26 AVSLAG (KF § 72 2019-06-13) KLAR

66

2019000242 2019-02-17 Motion - Plan för en fossilfri kommun Centerpartiet/Kommunfu
llmäktige

2019-06-27 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med 
hänvisning till att förslagen bör framställas och behandlas inom 
ramen för gällande målstyrningsprocess. (KF § 73 2019-06-13)

KLAR se 2017/390

67
2019000247 2019-02-17 Motion - Solenergi i Sotenäs kommun Centerpartiet/Kommunfu

llmäktige
2019-10-15 BIFALL Kommunstyrelsen tar del av informationen och ställer sig 

bakom en utbyggnad i enlighet med beslut om 
investeringsmedel. (KS § 43 2020-03-18)

KLAR 2019/1306

68
2019000248 2019-02-18 Motion - Bygg en säker 90-väg hela vägen 

från E6 till Väjern
Centerpartiet/Kommunfu
llmäktige

2019-10-16 BESVARAD Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen att en 
politisk lobbygrupp är tillsatt med uppdrag att stärka 
kommunens infrastrukturarbete. (KF § 88 2019-10-03)

KLAR

69

2019000257 2019-02-19 Motion - Angående införande av digitalt 
voteringssystem

Moderaterna/Kommunfu
llmäktige

2019-04-30 BIFALL Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte avsätta medel för 
digitala verktyg.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att under 
2020 anordna en workshop för en mindre grupp 
förtroendevalda för att få möjlighet att prova olika verktyg 
inför upphandling av system. I workshopen ska nämndernas 
samt kommunfullmäktiges presidium deltaga. (KS § 45 2020-03-
18)

PAUS 2019/536 Anna-Lena Höglund 2021-03-25 (ALH)Arbetet pausat pga. Corona

70

2019000434 2019-03-28 Motion om namnsättning av två vägar i 
Hunnebostrand

Lars-Erik Knutsson (S) 2020-06-18 AVSLAG & 
BIFALL

Kommunfullmäktige beslutar att;
− bifalla motionen till den del som avser gångvägen med 
föreslaget namn Himlastigen
− avslå motionen till den del som avser vägen med föreslaget 
namn Kärleksstigen

KLAR

71 2019000505 2019-04-17 Motion - Fartdämpning väg 174 Mikael Andersson (C) 2019-11-14 BESVARAD (KF § 111 2019-11-07) KLAR

72
2019000693 2019-05-21 Motion - Skärpt rutin för anställningar inom 

äldreomsorgen
Nils-Olof Bengtsson (M) 2019-06-27 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om skärpt 

rutin för anställningar inom äldreomsorgen. (KF § 142 2019-12-
12)

PÅGÅR Lisbeth Olsson (ON) Pågår, ärendet med på OSG 2021-04-08

73
2019000730 2019-05-28 Motion - Utredning om att bygga en ny skola 

i södra delen av kommunen
Birgitta Albertsson (S) 
och Lotta Johansson (S)

2019-06-27 AVSLAG (KF § 83 2020-06-11) KLAR

74

2019000739 2019-05-28 Motion - Säkrare cykling i Sotenäs Stellan Welin (S) och 
Gerardo Alas (S)

2019-06-27 BESVARAD Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med att 
frågorna hanteras av Trafikverket.
En politisk lobbygrupp har utsetts för att stärka kommunens 
infrastrukturarbete och frågan hänskjuts till lobbygruppen. (KF 
§ 112 2019-11-07)

KLAR

75

2019000782 2019-06-05 Motion - förbättrad trafiksäkerhet på 
Dinglevägen i Hunnebostrand

Therése Mancini (S) 2019-06-27 BESVARAD Kommunfullmäktige besvarar motionen med att inte driva 
frågan vidare i avvaktan på utvärdering av effekterna av redan 
planerad ombyggnation av Dinglevägen för nya busshållplatser 
som skall göras av Trafikverket. (KF § 80 2020-06-11)

KLAR 2019/860

76

2019000789 2019-06-06 Motion - angående sänkta politikerarvoden Magnus Johansson (V) 
och Ewa Ryberg (V)

2019-06-27 AVSLAG Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ingen justering görs av nuvarande beslutade 
arvodesersättningar.
Ny översyn görs vid nästa mandatperiod och eventuella förslag 
på förändringar på arvodesmodell eller storlek på 
arvodesersättning hanteras i samband med det arbetet. (KF § 
90 2019-10-03)

KLAR 2019/859

77

2019000811 2019-06-12 Motion - Planera för fler villatomter på 
Hasselösund

Centerpartiet/KF 2019-06-27 BESVARAD Kommunfullmäktige beslutar att området Hasselösund beaktas 
i arbetet med ny översiktsplan och att möjligheten att upphäva 
strandskyddet undersöks vidare. Motionen anses härmed 
besvarad. (KF § 129 2020-11-26)

KLAR 2019/861



78

2019000888 2019-07-04 Motion - Fimpen är skräpets värsting Eva Abrahamsson (M) 2020-03-18 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och noterar 
att Kommunfullmäktige tidigare har bifallit 2016-09-23 § 93 en 
motion om Ett renare Sotenäs dnr 2016/000185 och att de 
båda motionernas verkställighet i tillämpliga delas ska 
samordnas.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att inom 
”Strandstädarprojektet” köpa in ”Fimpomater” samt utplacera 
dessa på lämpliga ställen i kommunens orter. (KF § 17 2020-03-
12)
Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag dnr 
2020/530 att inom ”Strandstädarprojektet” köpa in 
”Fimpomater” samt utplacera dessa på lämpliga ställen i 
kommunens orter.
Vid dagens sammanträde lämnas information om att 
utredning pågår och att en rapport kommer redovisas efter 
sommaren. (KSAU § 115 2020-05-13)

PÅGÅR 2016/185 (2a 
motionen)
2020/530

Eveline Karlsson
Leif Andreasson 
(uppdraget)

2021-03-25 (LA) Fimpomater beställda och på väg.

79

2019000932 2019-07-16 Motion om en utbyggd allmän sopsortering Liberalerna 2020-12-10 BESVARAD Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad 
med beaktande att utvecklingsarbetet med sopsortering redan 
pågår och att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en 
åtgärds- och tidsplan för genomförande av avfallshanteringens 
olika delar. (KF § 127 2020-11-26)

KLAR

80

2019001025 2019-08-17 Motion - utreda ang införande av lånecyklar 
i Sotenäs kommun

Therése Mancini 2020-06-26 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, att frågan 
ska utredas, utifrån såväl hållbarhetsperspektiv som 
besöksnäringsutvecklingsperspektiv. (KF § 85 2020-06-11)

PÅGÅR 2020/683 Åsa Andersson 2021-03-25 (ÅA) Det blev ett litet stickspår kring projektet 
Utvecklad Cykelturism i Sotenäs och konceptet Hike & Bike, som till 
viss del berörde samma ämne som motionen. Frågan om fria 
lånecyklar har dock inte fått något svar, däremot har vi identifierat 
platser som tillhandahåller hyrcyklar/cykeluthyrning genom Hike & 
Bike-konceptets Hike & Bike Points.

81
2019001026 2019-08-17 Motion - gratis lusmedel till barn och unga i 

Sotenäs kommun
Therése Mancini (S) 2020-03-18 AVSLAG (KF § 16 2020-03-12) KLAR

82

2019001092 2019-09-08 Motion - Insatser mot porrsurfande på 
kommunens datoreripads

Socialdemokraterna BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för 
att få frågan ytterligare belyst vad det gäller kommunens 
digitala verktyg som används utanför SML-nätet. (KS § 68 2020-
04-15)
Remiss sänt till IT 2020-04-28.

PÅGÅR Anna-Lena Höglund

83

2019001093 2019-09-08 Motion - Insatser mot spelmissbruk Socialdemokraterna BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för 
att få frågan ytterligare belyst vad det gäller kommunens 
digitala verktyg som används utanför SML-nätet. (KS § 68 2020-
04-15)
Remiss sänt till IT 2020-04-28.

PÅGÅR Anna-Lena Höglund

84

2019001107 2019-09-11 Motion - om ökad tillgänglighet till 
motionsspåret, Kungshamn

Therése Mancini 2020-12-10 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att 
finansiering, totalt 75 000 kronor, sker via investeringsbudget 
för 2021 för Kommunstyrelsen. (KF § 126 2020-11-26)

PÅGÅR KA 2020/1201 Staffan Karlander 2021-04-21 Pågår, kommer att lämnas över till DoP inom kort.

85

2019001166 2019-09-30 Motion - ang turismavgift Jan-Olof Larsson (S) BESVARAD Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
frågan vidare med SKR samt med övriga relevanta kontaktytor. 
(KF § 10 2021-02-18)

KLAR

86
2019001216 2019-10-01 Motion - Marknadsanpassade priser på 

kommunala tillgångar
Mikael Andersson (C) m 
fl

AVSLAG (KF § 13 2021-02-18) KLAR

87

2019001217 2019-10-02 Motion - Turistskatt/månadsvis 
skattskrivning, del i moms och kommunal 
rätt att ta ut miljö/trängselskall

Mikael Andersson (C) BESVARAD Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
frågan vidare med SKR samt med övriga relevanta kontaktytor. 
(KF § 11 2021-02-18)

KLAR

88

2019001320 2019-10-21 Motion - restaurera Sandöslingan och 
närområdet

Mikael Sternemar (L) och 
Michael Sandberg (L)

2020-12-10 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om en 
utredning innehållande en kostnadskalkyl och åtgärdsförslag 
för en restaurering av Sandöslingan. (KF § 125 2020-11-26)

PÅGÅR KA 2020/1200
UN 2021/8

Staffan Karlander 2021-04-41 Väntar på en offert på arbetet, Hoppas att kunna koma 
upp med ärendet till KSAU i maj.

89

2019001394 2019-11-01 Motion - Ökad demokrati Socialdemokraterna 2020-06-26 BESVARAD Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad 
genom att motionärens förslag får utvärderas i samband med 
den översyn av hela arbetsordningen som är planerad i syfte 
att anpassa den till SKR:s rekommendationer. (KF § 81 2020-06-
11)

KLAR

90

2019001402 2019-11-05 Motion - förbud av passivt tiggeri Veronica Johansson (SD) 
och Torbjörn Johansson 
(SD)

2020-03-18 BIFALL (KF § 18 2020-03-12)
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att 
uppdatera kartmaterialet. (KS § 138 2020-09-09) ->

PÅGÅR 2020/687 Anna-Lena Höglund KSAU i maj

91

2019001403 2019-11-05 Motion - gällande tillgänglighetsanpassning 
av våra KF-sammanträden

Annica Erlandsson (S) 2020-06-18 BESVARAD Kommunfullmäktige besvarar motionen med att en utredning i 
samma ärenden nyss genomförts och slutsatser från den kan 
användas som svar även på denna motion. (KF § 82 2020-06-
11)

KLAR



92

2019001404 2019-11-05 Motion - om kommunala villatomter Daniel Nordström (M) 2020-03-18 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheterna att ge Sotenäsbostäder AB utökat uppdrag och 
ägardirektiv avseende planering, exploatering och försäljning 
av kommunala småhustomter. (KF § 21 2020-03-12)

PÅGÅR 2020/334 Ann-Sofie Sjögren 2021-04-14 inväntar besked från Sotenäsbostäder om huruvida de 
fått igenom förslaget (att ta över villatomtkön) i sin styrelse.

93

2019001586 2019-12-04 Motion - Ny vision för Sotenäs kommun Yngve Johansson (MP) 2020-03-18 BESVARAD Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbetet med 
en ny Vision för Sotenäs kommun kommer att ingå i arbetet vid 
framtagandet av en ny översiktsplan.
Motionen anses härmed besvarad.

KLAR

94

2019001614 2019-12-09 Motion om kollektivtrafik Birgitta Albertsson (S) 
och Lars-Erik Knutsson 
(S)

2020-03-24 BIFALL Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att 
tillsammans med Västtrafik utreda en jämnare turtäthet mellan 
linje 860 och 862, att ungdomars behov beaktas, samt att 
utreda den mest optimala placeringen av hållplatsen i 
Kungshamn i dialog med det lokala näringslivet. (KF § 20 2020-
03-12)

PAUS 2020/350 Anna-Lena Höglund
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2019001695 2019-12-12 Motion - Energisymbios planera för 
landbaserad vågkraft

Mikael Andersson (C) 2020-03-17 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att studera 
platser för förnybara energisystem i pågående ÖP-arbete. (KF § 
86 2020-06-11)

PÅGÅR 2020/948?? Matti Lagerblad

96
2020000136 2020-01-29 Motion - deltagande i sammanträden på 

distans
Lars-Erik Knutsson (S) m 
fl

2020-06-10 BIFALL (KF § 51 2020-04-29) KLAR 2020/382 Anna-Lena Höglund

97
2020000193 2020-02-08 Motion om insynsplats i budgetberedningen Ewa Ryberg (V) 2020-10-01 AVSLAG (KF § 105 2020-09-24) KLAR

98

2020000245 2020-02-25 Motion - om koldioxidbudget Yngve Johansson (MP) BESVARAD Kommunfullmäktige besvarar motionen med att i väntan på att 
data och verktyg för beräkning av koldioxidutsläpp blir mer 
tillförlitliga kommer frågan om kommunal koldioxidbudget 
fortsatt att bevakas, både utifrån hur staten och regionen 
agerar och hur andra kommuner gör.
Motionen anses därmed besvarad. (KF § 33 2021-03-18=

KLAR

99
2020000286 2020-03-09 Motion - Hyresrätter på Rösholmen, 

Kungshamn
Liberalerna 2020-12-10 BIFALL Kommunfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt 

Kommunstyrelsen att studera platsen i pågående ÖP-arbete. 
(KF § 128 2020-11-26)

PÅGÅR 2020/948?? Matti Lagerblad

100

2020000558 2020-05-18 Motion - ökad bemanning och en ökning av 
antalet tillsvidareanställda i äldreomsorgen

Sanna Gustafsson (S) och 
Kent Östergren (S)

AVSLAG & 
BIFALL

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen till den del 
som avser att antalet tillsvidareanställda ska öka till 95 % under 
kommande treårsperiod, samt avslag till den del som avser 
mer pengar till ökad bemanning.
Möjliga ökade resurser till förvaltningen bör gå till förändrade 
arbetssätt och utveckling av verksamhet. Om Riksdagen 
beslutar kring ytterligare särskilda medel för att stärka 
äldreomsorgen ser förvaltningen stora möjligheter till en 
förbättrad kvalitet i verksamheten och förbättrad arbetsmiljö, 
samt ett intensifierat förebyggande arbete. (KF § 12 2021-02-
18)

PÅGÅR Lisbeth Olsson 2021-03-26
Vi arbetar för att öka andelen tillsvidareanställda. 

101

2020000586 2020-05-28 Motion angående kommunala båtplatser Mikael Sternemar (L) och 
Michael Sandberg (L)

ÖVERLÄM Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras för 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda intentionerna i 
motionen som kan möjliggöra ett nytt system för kommunens 
småbåtsplatser, för att möta framtidens stora behov av fler 
båtplatser på ett nytt och ekonomiskt rotationssystem, samt 
att förvaltningen ges i uppdrag att revidera reglementet. (KS § 
163 2020-10-28)

PÅGÅR Daniel Jarnrot 2021-03-29
Finns inget mera om ärendet utan vi tittar på detta men har inget 
att komma med ännu!

102

2020000597 2020-05-29 Motion - ändrad starttid för 
Kommunfullmäktiges sammanträden

Jan Ulvemark (S) 2020-10-06 BIFALL (KF § 107 2020-09-24)
Kommunfullmäktige beslutar att ändra sammanträdestiden till 
kl 09.30 från och med 2021.
Kommunfullmäktiges budgetram ökas med 90 tkr från och 
med 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker ur anslaget 
Kommunstyrelsens ofördelade medel. (KF § 146 2020-12-10)

KLAR 2020/966 Anna-Lena Höglund

103
2020000656 2020-06-17 Motion - om inrättande av 

Samhällsbyggnadsnämnd
Miljöpatiet de gröna 2020-10-01 AVSLAG (KF § 106 2020-09-24) KLAR

104 2020000786 2020-08-17 Motion om odlingslotter/kolonilotter Lars-Erik Knutsson (S) ÖVERLÄM PÅGÅR Alicia Thyrsson

105

2020000810 2020-08-25 Motion - gällande smittskyddsstrategi Annica Erlandsson (S) och 
Sanna Lundström 
Gustafsson (S)

BESVARAD Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och 
hänvisar till redan framtagna Beredskapsplan vid pandemi och 
smitta samt till Länsstyrelsens plan för eventuella nya utbrott 
av covid-19. (KF § 9 2021-02-18)

KLAR

106
2020000865 2020-09-08 Motion - Ökade ramar för omsorgsnämnden Yngve Johansson (MP) AVSLAG (KF § 8 2021-02-18) KLAR



107
2020000875 2020-09-10 Motion - Politisk frågestund Michael Sandberg (L) och 

Mikael Sternemar (L)
AVSLAG KLAR Anna-Lena Höglund

108
2020000887 2020-09-16 Motion angående införande av miljözon Mathias Bruno (M) ÖVERLÄM PÅGÅR Pia Bergenholtz

109
2020000902 2020-09-20 Motion Säker cyckelväg Michael Sandberg (L) 

Mikael Andersson (L)
ÖVERLÄM PÅGÅR Maria Josefsson

110
2020000970 2020-10-06 Motion om översyn av trafikregleringen 

sommartid i Hunnebostrands äldre delar
Lars-Erik Knutsson (S) BIFALL PÅGÅR 2021/607 Susanne Jakobsson 2021-07-06 Uppdraget skapat och översänt till handläggare

111
2020001192 2020-12-09 Motion avseende ändring av praxis kring 

avgifter för privatpersoner för sorterade 
grovsopor Rambo

Stig-Arne Helmersson (C) ÖVERLÄM PÅGÅR Fredrik Torstensson

112
2021000124 2021-02-04 Motion - Utdrag ur belastningsregistret för 

nyanställd personal inom vård och omsorg
Veronica Johansson (SD) 
och Sebastian Andersson 
(SD)

2021-03-26 ÅTERTAGEN KLAR

113 2021000133 2021-02-05 Motion för att skapa fler bostäder Liberlaerna i Sotenäs ÖVERLÄM PÅGÅR Ellen Jansson
114 2021000162 2021-02-10 Motion om hörlurar till digitala möten Therése Mancini (S) BIFALL KLAR Anna-Lena Höglund

115
2021000172 2021-02-15 Motion till kommunfullmäktige om isbanor i 

Sotenäs kommun
Therése Mancini (S) ÖVERLÄM PÅGÅR Staffan Karlander

116
2021000183 2021-02-17 Motion - Fler invånare i Sotenäs kommun Mikael Andersson (-) ÖVERLÄM PÅGÅR Eveline Karlsson

117 2021000184 2021-02-17 Motion - Cykelledssamordnare Mikael Andersson (-) ÖVERLÄM PÅGÅR Fredrik Torstensson

118
2021000185 2021-02-17 Motion - Utred finansieringsalternativ för 

Sotenäs Bostäder AB
Mikael Andersson (-) ÖVERLÄM PÅGÅR Ulrika Gellerstedt

119 2021000200 2021-02-22 Motion angående Smögens Vattentorn Mathias Bruno (M) ÖVERLÄM PÅGÅR Alicia Thyrsson

120
2021000214 2021-02-25 Motion- Anhörigstöd vid psykisk ohälsa Eva Abrahamsson (M) 

Ragnhild Selstam (M) 
Helene S

ÖVERLÄM PÅGÅR Lisbeth Olsson

121
2021000237 2021-03-08 Motion - Digital teknik för social delaktighet 

blöand äldre
Eva Abrahamsson (M) 
Roland Mattsson (M) 
Susanne B

ÖVERLÄM PÅGÅR Lisbeth Olsson

122 2021000246 2021-03-09 Motion - Menssäkra Sotenäs kommun Ewa Ryberg (V) ÖVERLÄM PÅGÅR Eva-Lott Grafman

123
2021000269 2021-03-17 Motion - Säkerställ att Bankeberg blir 

lägenheter för äldre behövande Sotenäsbor
Olof Börjesson och Britt 
Lindgren (C)

ÖVERLÄM PÅGÅR Lisbeth Olsson

124
2021000282 2021-03-19 Motion - om uppföljning av beslut - 

Motionsbalans
Yngve Johansson (MP) BIFALL KLAR 2021/822 Anna-Lena Höglund

125
2021000388 2021-04-28 Motion - om att inrätta en Fritidsbank med 

kostnadsfri utlåning av sport och 
friluftsutrustning i Sotenäs kommun

Therese Mancini (S) och 
Lotta Johansson (S)

ÖVERLÄM PÅGÅR Staffan Karlander

126
2021000389 2021-04-28 Motion - angående djurkyrkogård Therese Mancini (S) och 

Jan-Olof Larsson (S)
ÖVERLÄM PÅGÅR Fredrik Torstensson

127 2021000526 2021-06-14 Motion - samverkan fristadsansvar Yngve Johansson (MP) ÖVERLÄM PÅGÅR Anna-Lena Höglund

128

2021000637 2021-07-15 Motio - Vildsvin- ett klimatsmart livsmedel Sebastian Andersson 
(SD), Veronica Johansson 
(SD) & Cecilia Simonsson 
(SD9

ÖVERLÄM PÅGÅR Hanna Brodén

129
2021000768 2021-09-13 Motion - angående fria bussresor för 

personer över 65 år
Yngve Johansson (MP) ÖVERLÄM PÅGÅR Anna-Lena Höglund

130
2021000789 2021-09-16 Motion - markera tillåtna områden för 

cyklar/motordrivna sparkcyklar i Sotenäs 
kommun

Ewa Ryberg (V) ÖVERLÄM PÅGÅR Susanne Jakobsson

131

2021000800 2021-09-20 Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid Lotta Johansson (S), 
Sanna L Gustafsson (S) 
och Thérese Mancini (S)

ÖVERLÄM PÅGÅR Ulf Blomquist (UN)

132

2021000802 2021-09-20 Motion - Hälsoschema Lotta Johansson (S), 
Sanna L Gustafsson (S) 
och Thérese Mancini (S)

ÖVERLÄM PÅGÅR Lisbeth Olsson (ON)

133

2021000803 2021-09-20 Motion - arbetsskor i kommunens 
verksamheter

Lotta Johansson (S), 
Sanna L Gustafsson (S) 
och Thérese Mancini (S)

ÖVERLÄM PÅGÅR Erika Hassellöv

134

2021000804 2021-09-20 Motion - social utsatthet Lotta Johansson (S), 
Sanna L Gustafsson (S) 
och Thérese Mancini (S)

ÖVERLÄM PÅGÅR Lisbeth Olsson (ON)

135
2021000805 2021-09-20 Motion - sophantering Ringareskärstorget 

Smögen
Lars Kinnmalm (M) & 
Mathias Bruno (M)

ÖVERLÄM PÅGÅR Fredrik Torstensson



136
2021000809 2021-09-21 Motion - Demokrati och transparens 

nämnder
Mikael Andersson (-) ÖVERLÄM PÅGÅR Anna-Lena Höglund

137
2021000810 2021-09-21 Motion - Lastbalansera, utjämna 

avloppsnätet
Mikael Andersson (-) ÖVERLÄM PÅGÅR Eveline Karlsson
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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 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Sotenäs kommun 
Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

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.  
 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Sotenäs kommun 
Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

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. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige besvarar motionen att frågan överlämnas till Fyrbodals Direktion 
att ta ställning till och efterhöra medlemmarnas intresse. 
 
 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se
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Fristad åt förföljda konstnärer 
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 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.

Till gruppen konstnärer räknas journalister, musiker, filmare, dramatiker och andra professionella skribenter och 
konstnärer som förföljs eller hotas på grund av sitt arbete och därför behöver en fristad.

Uppe hålls till stånd som fristads konstnär
För att kunna resa in och bo i Sverige behöver konstnären och eventuellt medföljande familj ansöka om 
uppehållstillstånd. Migrationsverket kan bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd för två år. Tillståndet 
ger konstnären rätt att arbeta med sitt yrke och uppdrag som är direkt förknippade med det, exempelvis 
föreläsningar och medverkan i publicistiska sammanhang. Uppehållstillståndet medför ingen rätt att arbeta inom 
ramen för en anställning. Däremot får konstnären starta en egen rörelse under tillståndstiden.

Ansökan om uppe hålls till stånd som fristads konstnär
För att ansöka om ett uppehållstillstånd ska konstnären fylla i blanketten "Ansökan om uppehållstillstånd för 
fristadskonstnärer" och lämna in den på en svensk ambassad eller generalkonsulat utomlands. Sedan kommer 
Migrationsverket att handlägga ansökan. 

Till ansökan ska följande doku ment bifogas:
kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat 
land än konstnärens hemland

kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald

inbjudan från kommunen eller regionen och ett bevis på att inbjudan har gjorts i samråd med 
ICORN

validering från internationella PEN

handlingar som visar att kommunen eller regionen står för försörjningen av fristadskonstnären och 
dennes uppehälle.

Avgift
Migrationsverket tar ut en avgift för en ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer. Avgiften är 1 500 
kronor.

Ansökningsavgiften för medsökande till fristadskonstnärer är 1 500 kronor för en vuxen och 750 kronor för 
barn under 18 år.

Perma nent uppe hålls till stånd efter två år
Efter de två fristadsåren kan fristadskonstnären ansöka om permanent uppehållstillstånd som fristadskonstnär, 
om hon eller han önskar stanna i Sverige. Medföljande partner och barn söker tillsammans med 
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fristadskonstnären. Konstnären behöver visa sin möjlighet att försörja sig som fri yrkesutövare inom sitt 
konstnärsområde. Ansökan ska lämnas in innan giltighetstiden för det tidigare tillståndet har tagit slut.

Om konstnären inte kan leva på sitt yrke, men har fått ett arbetserbjudande eller träffat en partner i Sverige, kan 
en ansökan om arbetstillstånd eller tillstånd på grund av anknytning bli aktuell. Det ses som en 
förstagångsansökan och om villkoren är uppfyllda kan konstnären få uppehålls- och arbetstillstånd om han eller 
hon har synnerliga skäl. Huvudregeln är annars att man ska ansöka och få en ansökan beviljad före inresan i 
Sverige.

Om konstnären fruktar förföljelse i hemlandet kan hon eller han ansöka om asyl. Den ansökan prövas i så fall på 
samma sätt som andra asylansökningar. Det finns ingen särskild lagstiftning för fristadskonstnärer. 

Läs mer om arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Läs mer om skydd och asyl i Sverige

Ansökan om perma nent uppe hålls till stånd som fristads konst när
För att konstnären ska kunna ansöka om ett permanent uppehållstillstånd grundat på sin konstnärliga 
verksamhet ska blanketten "Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer" skickas till

Migrationsverket 
Box 3100 
903 03 Umeå

Till ansökan ska följande doku ment bifogas:
kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat 
land än konstnärens hemland

kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald

Intyg om eventuella banktillgodohavanden 

försörjningsplan som visar hur konstnären kommer att försörja sig efter fristadstidens slut

intyg och handlingar som visar de inkomster som konstnären har haft under tiden i Sverige; 
exempelvis kontrakt eller annan dokumentation om utgivning av litterära alster, inspelningar, 
föreläsningar, konserter eller andra konstnärliga uppdrag. 

Försörj nings plan
För att kunna få permanent uppehållstillstånd som fristadskonstnär måste fristadskonstnären visa att han eller 
hon kan försörja sig som fri yrkesutövare inom sitt konstnärsområde. Med fri yrkesutövare menas att konstnären 
är verksam exempelvis som frilansande, egen företagare eller har olika uppdrag som inte är anställningar eller 
vikariat. Verksamheten i det egna företaget ska vara direkt kopplad till den konstnärliga verksamheten. Uppdrag 
kan exempelvis vara utgivning av litterära alster, inspelningar, föreläsningar eller att ge konserter.

För att visa hur han eller hon planerar att försörja sig det kommande året kan fristadskonstnären lista kommande 
arbeten och skattepliktiga stipendier. Konstnären behöver även skicka med underlag som styrker 
försörjningsplanen i form av exempelvis kontrakt eller intentionsbrev från projektpartners. En projektpartner 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige.html
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eller motsvarande får inte vara arbetsgivare, eftersom en fristadskonstnär inte får arbeta inom ramen för en 
anställning.

Avgift
Migrationsverket tar ut en avgift för en ansökan om permanent uppehållstillstånd för fristadskonstnärer. 
Avgiften är 1 500 kronor.

Ansökningsavgiften för medsökande till fristadskonstnärer är 1 500 kronor för en vuxen och 750 kronor för 
barn under 18 år.

Blan ketter
 Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer, blankett 172011 (på svenska)

Application for a Swedish residence permit for guest artists, form 173011 (på engelska)

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, 
blankett 132011

Application for a permit for family members of workers, researchers, athletes or coaches and self-employed 
persons, form 133011

Fakta
International Cities of Refuge Network (ICORN)  är ett internationellt nätverk som arbetar för att 
stärka yttrandefriheten genom att ge förföljda, hotade eller fängslade författare, konstnärer och 
musiker en fristad i något av sina medlemsländer runt om i världen. Det finns i dag omkring 70 
fristäder globalt, varav 25 i Sverige. Uppdaterad information om det svenska fristadsnätverket finns 
på Kulturrådets fristadssida.

Fristadsprogrammet i Sverige administreras av ICORN med stöd av Statens Kulturråd och 
Migrationsverket. ICORN samarbetar med PEN International för validering av sökande konstnärer.

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer.

https://www.migrationsverket.se/download/18.2bbf7de914c17a2ed263cf7/1485556058650/172011%20Fristadskonstnarer_sv.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2bbf7de914c17a2ed263cf8/1485556058664/173011%20Fristadskonstnarer_en.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312e9a/1626762842343/atmedsokande_132011_sv.pdf
https://www.migrationsverket.se/download/18.2b2a286016dabb81a185493/1630482158567/atmedsokande_133011_en.pdf
https://www.icorn.org/
https://www.kulturradet.se/i-fokus/fristader/
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=45451


20210614 

Fristadsmotion     

Yttrandefriheten utmanas ständigt och många författare, journalister och konstnärer 
runt om i världen utsätts för diskriminering och förföljelser något som begränsar 
deras möjlighet att vara verksamma.  

Vi i miljöpartiet anser att det är viktigt att tydligt ta ställning för demokrati och 
yttrandefrihet.  

Det finns olika sätt att arbeta för att förändra situationen för de författare, 
journalister och konstnärer som förföljs.  

Ett sätt som många kommuner runt om i landet har engagerat sig i är att erbjuda sig 
vara en fristadskommun! 

Att utveckla sitt engagemang som fristadskommun, med medlemskap, stöd och 
kunskap blir det möjligt via bland annat ICORN (International Cities of Refuge 
Network) 

Det är betydelsefullt att Västra götalandsregionen är en fristadsregion sen flera år 
tillbaka inom ramen för ICORN och har en person anställd som aktivt jobbar med 
fristadsfrågan.  

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. Det är fullt 
förståeligt, men leder till att det, liksom mycket annat, blir något endast för städer 
och större kommuner att engageras i.  

Samtidigt finns det flera olika samarbetsorgan mellan kommuner som arbetar ihop 
med att påverka utvecklingen av många gemensamma områden i ett område. Att söka 
samarbete mellan kommuner, om ett fristadsansvar och engagemang skulle vara nytt 
för alla även inom fristadsfrågan.  

I Fyrbodals området finns många platser och aktiviteter att involvera, då det finns 
flera olika utbildningar kopplade till kultur och konst, det finns bibliotek i alla 
kommuner och många olika former av arrangemang i vår del av regionen.  

Vi vill att frågan om att samverka runt ett fristadsansvar och möjlighet utreds och 
föreslår Fyrbodal kommunalförbund får den frågan.  

Yrkande: 

Vi föreslår att frågan om att utreda intresset och möjligheten att utveckla ett 
gemensamt ansvar mellan ett par och/eller flera kommuner ställs till Fyrbodals 
kommunalförbund via Sotenäs kommun utifall Sotenäs kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 

För Miljöpartiet de gröna i Sotenäs   Yngve Johansson  



 

 

 

Fakta från kulturrådets hemsida:” ICORN, International Cities of 
Refuge Network, är en medlemsorganisation för städer, kommuner, 
landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i 
ICORN är en fristad som ger temporärt skydd genom residens för 
förföljda författare, journalister, bloggare, fotografer, curatorer, 
konstnärer, skådespelare, regissörer etcetera. Residenset är vanligtvis 
i två år.” 

”Det finns idag 24 fristäder i Sverige som är medlemmar i det internationella 
fristadsprogrammet ICORN. De flesta är kommuner men även några regioner är 
medlemmar. Information om de svenska fristäderna finns nedan. 

Av de 24 fristäderna tar 22 emot fristadskonstnärer och ett par regioner har en 
stödjande roll till fristadskommunerna i regionen. Vissa fristäder har flera platser och 
tar då vanligtvis emot två konstnärer verksamma inom olika konstområden. 
Fristadskonstnärer är ett brett begrepp som innefattar journalister, konstnärer, poeter, 
skribenter, författare, bloggare, musiker, skådespelare, fotografer”. 
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KSTU§ 65  2020/758 

 
Medborgarförslag - Hundgård på Smögen 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en hundrastgård i Grevevallen 
på Hasselösund, Smögen. 
 

Bakgrund 

Förslagsställaren skriver: det är viktigt att vi hundägare har god lydnad på våra hundar så att de 
fungerar väl i samhället. För att få detta krävs det träning och att man då kan ha hunden lös. Mitt 
förslag är att man gör i ordning gamla Grevevallen på Smögen (ligger vid Björkemyrsgatan 
nedanför hyreshusen). Det skulle krävas att man rensade bort gräs och buskar samt satte upp staket. 
En soptunna vore även bra.  
 

Slutsats 

I området runt Grevevallen finns det flera äldre lekplatser som är i behov av upprustning vilket 
kommer att bli tämligen kostsamt. Planen är istället att skapa en större modern lekplats på 
grevevallen och även inkludera en aktivitetsyta av något slag i området.  
 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens och anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-04-26 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma, eftersom 
området vid Grevevallen är föremål för planer att skapa en större modern lekplats på Grevevallen 
och även inkludera en aktivitetsyta i området.  
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anläggningsingenjör 

Telefon: 0523-66 46 95  
E-post: maria.josefsson@sotenas.se 
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Medborgarförslag - Hundgård på Smögen 

Sammanfattning  
Det har inkommit ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en hundrastgård i 
Grevevallen på Hasselösund, Smögen. 
 

Bakgrund 
Förslagsställaren skriver: det är viktigt att vi hundägare har god lydnad på våra hundar 
så att de fungerar väl i samhället. För att få detta krävs det träning och att man då kan ha 
hunden lös. Mitt förslag är att man gör i ordning gamla Grevevallen på Smögen (ligger 
vid Björkemysgatan nedanför hyreshusen). Det skulle krävas att man rensade bort gräs 
och buskar samt satte upp staket. En soptunna vore även bra.  
 

Slutsats 
I området runt Grevevallen finns det flera äldre lekplatser som är i behov av upprustning 
vilket kommer att bli tämligen kostsamt. Planen är istället att skapa en större modern 
lekplats på grevevallen och även inkludera en aktivitetsyta av något slag.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma, 
eftersom området vid Grevevallen är föremål för planer att skapa en större modern 
lekplats på grevevallen och även inkludera en aktivitetsyta av något slag i området.  
 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  
Tomas Wallin 
Anläggningschef 

Maria Josefsson 
Anläggningsingenjör 

 

  
 



MEDBORGARFÖRSLAG 

Sida 1 av 2 

Var god vänd -> 

Hur behandlas Sotenäs kommun dina personuppgifter? 
Det finner du svar på genom att besöka vår hemsida www.sotenas.se/kommunpolitik/arendenochhandlingar/dinapersonuppgifter 

FÖRSLAGSLÄMNARE – kortfattade uppgifter till kommunfullmäktige
Samtliga fält med * är obligatoriska uppgifter för att ditt förslag ska kunna behandlas. 

Förnamn* Efternamn* 

FÖRSLAGET 
Samtliga fält med * är obligatoriska uppgifter för att ditt förslag ska kunna behandlas. 

Separat fil/filer bifogas med förslaget   

Typ av fil/filer som bifogas  

Förslag med motivering * 

Jag godkänner att mitt namn publiceras på Sotenäs kommuns 
hemsida i samband med hantering av det här medborgarförslaget.

Jag godkänner INTE att mitt namn publiceras på Sotenäs kommuns 
hemsida i samband med hantering av det här medborgarförslaget. 

EN av rutorna 
måste kryssas i -->
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KSTU § 66  2020/401 

 

Medborgarförslag - Gångväg Ulebergshamn 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag gällande gångvägar i Ulebergshamn. 
 

Ärendet 

Kvarnmyrsbergets Samfällighetsförening har inkommit med ett medborgarförslag gällande två 
gångstigar i Ulebergshamn dels från Ahlbergs gata till Strandhamnsvägen dels från Ahlbergs gata 
till Klevvägen. 
 
Drift och Projekt har träffat representanter för samhällsföreningen på plats och diskuterat deras 
förslag. Vid detta möte nåddes en samsyn kring nödvändiga åtgärder på gångvägarna vilka nu också 
har genomförts.  

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens och anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-14 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser den besvarad då dom föreslagna 
åtgärderna är utförda. 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anläggningsingenjör 

Telefon: 0523-66 46 95  
E-post: maria.josefsson@sotenas.se 
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Medborgarförslag - Gångvägar i Ulebergshamn 

Sammanfattning  
Det har inkommit ett medborgarförslag gällande gångvägar i Ulebergshamn. 
 

Ärendet 
Kvarnmyrsbergets Samfällighetsförening har inkommit med ett medborgarförslag 
gällande två gångstigar i Ulebergshamn dels från Ahlbergs gata till Strandhamnsvägen 
dels från Ahlbergs gata till Klevvägen. 
Drift och Projekt har träffat representanter för samhällsföreningen på plats och 
diskuterat deras förslag. Vid detta möte nåddes en samsyn kring nödvändiga åtgärder på 
gångvägarna vilka nu också har genomförts.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser den besvarad då dom 
föreslagna åtgärderna är utförda. 
 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Diariet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

  
Fredrik Torstensson 
Drift- och Projektchef 

Maria Josefsson 
Anläggningsingenjör 

 

  
 



KVARNMYRSBERGETS SAMFALLIGHETSFORENING

Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn

MEDBORGARFÖRSLAG _ GÅNGVÄCNN I ULEBERGSHAMN

Bakgrund

Från Strandhamnsvägen finns en gångvägsskyltad gångväg uppör berget till Ahlbergs Gata.
I)enna väg håller inte normal gångriägsstandald utan har karaktär mer av gångstig.

Boende i detta område har vid ett flertal tilllällen observerat, att personer som promenerar har
snubblat på gtund av den delvis kraftiga lutningen med löst grusunderlag blandat nred stenigt
underlag. Kommunen har för några år sedan lagt på ett gruslagcr, vilket dock snabbt spolats
bort vid kraftigt regn.

En kompletterande gångstig Lrtgår från Ahlbergs Gata, för att efter sn kort sträcka på den
tidigare omnämnda stigen svänga av mot söder fiarn till Klevvägen. Denna stig är i behov av
fiirbättring för ökad siikerhel.

Dessa två stigar anr,ärds av många promcncrancle från Ulcbcrgshamn och l{unnebostrand.
Det är därför av stor vikt att de är utfonnade på ett sådant sätt, att de inte utgör lara för de som
pron1enerar.

Förslag

1. Cangstigen.fiån Ahlbergs (iata till Standhamnsvdgen.

Stigen forbättras och ges gångvägskvalitet. Gångvägsskylt sätt upp vid vägens bör.ian
vid Ahlbcrgs Gata,

En alternativ lösning år att behålla stigen sorn gångstig men mcd kvalitetsförbättring.
Reiäl grusning genoniförs ined sarnticlig applicering av avlinningsrör på strategiska
ställen för att minimc-ra risken 1'ör att gruset spolas bort vid kraliigt regn.

['y,
{nt



KVARNMYRSBERG ETS SAMFALLIG HETSFORENING

2. GångstigenJrån Ahlbergs Galtt till Klevvcigen.

Stigen förbättras och ges gångvägskvalitet, Gångvägsskyltar sätts upp vid Ahlbergs
Gata och Klevvägen.

En altemativ lösning är att behålia stigen sonr gångstig men med kvalitetsförbättring.
Rensning av stigen gcnomföra så att risk for snubbling undanröjs. Dessutom
genomförs en rejäi grusning så att framkomligheten förbättras. Eventucllt behöver
enstaka avrinningsrör appliceras för att undvika att gruset spolas bort vid kraftigt regn.

Ulebergsham n 2020 -04 -02

varnmy lsbergets Samhälli ghctsförening r]

o rrcle Sekreterare

Y

,J ( r -rr/

2



 
 

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

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 13(46)
 

 
 

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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-29 KA 2021/810  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen     
Eveline Karlsson  
Samhällsbyggnadschef 

 

Motion - Lastbalansera, utjämna avloppsnätet 

Sammanfattning 
Ärendet avser motion med förslag i fråga om lösningar för avloppskapaciteten i Sotenäs 
kommun.  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser en motion med yrkande om att: 
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. 
 
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.  
 

Slutsats  
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. 
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Förvaltningens 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.  
   

Beslutet skickas till 
Sotenäs Vatten AB 
Västvatten AB 
 
 
 

  
Ditt Namn Namn närmsta chef 
Din Titel Titel närmsta chef 

 



  Mikael Andersson 

MOTION:  Lastbalansera,  

utjämna avloppsnätet 
 
Utred möjligheten att installera ”fasta” avloppstankar med kontrollerad tömning vid 
nybyggnation, samt införa en variabel VA-taxa. 
 
Bakgrund 
Sotenäs kommun har liksom stora delar av landet en enorm investerings-skuld inom Vatten 
och Avlopp. Samtidigt är nybyggnadstrycket närmast oändligt i Sotenäs. 
 
Under 80 talet var det närmast bebyggelsestopp i norra kommunen p.g.a. bristande 
avloppskapacitet. 
Vi står nu inför ett liknande läge då några, både företag och privatpersoner, under året i varje 
fall initialt nekats att anslutas till Sotenäs Vatten. Detta inom tätbebyggda områden, i 
anslutning till, men utanför Sotenäs vattens verksamhetsområden. 
Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412, ålägger ett relativt långtgående kommunalt 
ansvar. 
 
Här behöver vi, fem över tolv då sittande styre inte lyckats förebygga problematiken, tänka 
nytt och brett. 
 
Att investera och bygga i hela kommunen är av yttersta vikt. Mot statistisk bakgrund är det 
ännu viktigare i norra kommundelen närmare E6 om vi skall prioritera åretruntboende framför 
deltidsboende.  
 
Var i ligger Sotenäs problem? 
Reningsgraden för fosfor och biokemiskt nedbrytbar organisk substans (BOD) har under det 
senaste decenniet legat relativt högt. För kväve är reningsgraden mycket lägre men har med 
tiden generellt förbättrats. Det finns ett flödesproblem samt problem med inläckage av 
saltvatten och dagvatten för att nämna några av utmaningarna. 
 
Yrkande. 
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. 
 
Sotenäs 2021 09 21 

 
 
Mikael Andersson 
Förtroendevald, partioberoende Sotenäs 
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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   



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadschef 

Telefon: 0523-66 43 83 
E-post: eveline.karlsson@sotenas.se 
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Strategiska vägfrågor, cykelleder i Sotenäs kommun  
 

Sammanfattning 
Ärendet rör fråga om finansiering av projektledning för cykelstrategi.  

Bakgrund  
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. 
 

Analys  
Vid delårsbokslutet den sista augusti fanns 1,4 mnkr kvar i kommunstyrelsen ofördelade 
medel för 2021. 
 
Finansiering ur befintlig verksamhetsbudget förutsätter att medel tas från annan 
verksamhet. I de tekniska verksamheterna prognostiseras ett nollresultat per årsskiftet. 
Ett överskott förutsätter en mild och halkfri vinter eller att det höga elpriset går ner 
inom kort, något som inte kan förväntas. Medel som avsatts för oförutsedda händelser 
inom de tekniska verksamheterna ingår i sin helhet i nollprognosen för verksamheterna 
under 2021.  
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadschef 

Telefon: 0523-66 43 83 
E-post: eveline.karlsson@sotenas.se 
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Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiering av projektledare inom befintlig 
budget ska finansieras med 0,4 mnkr ur kommunstyrelsens ofördelade medel, varav 
hälften för 2021 och hälften 2022. 

Skickas till 
Kommundirektören 
Samhällsbyggnadschefen 
 
 
 

  
Eveline Karlsson Maria Vikingsson  
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-29 KA 2021/184 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

 

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. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och beslutar att besvara motionen 
med att kommunen under 2021 har beslutat om uppdrag och finansiering ifråga om att 
säkra cykelleder för Sotenäs kommun.  

 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 17 februari 2021 
 

Beslutet skickas till 
Drift- och projektchefen 
Motionären 
 
 

  
Eveline Karlsson Maria Vikingsson 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 

 



Demokratiskt Oberoende  Mikael Andersson 

       mikael@andersson.us 

 
 
 
 

MOTION:  

Cykelledssamordnare 
 
 
Att cykla i stället för att ta bilen, där så är möjligt vet vi alla är främjande för både hälsa och miljö. 
Att öka möjligheterna borde vara självklart. 
 
Sedan minst 15år har styret i Sotenäs vid varje val utlovat cykelleder och cykelvägar i Sotenäs. 
 
Undertecknad påpekade direkt efter valet 2018 bristen på samordning inom kommunens organisation. 
 
Under perioden 2019 till idag har två externa projekt initierats av bland annat företagarna i Sotenäs, det ena 
projektet har mynnat ut i projektet Hike&Bike, där kommunens besöksnäringsansvarige tagit ledartröjan för att 
kartlägga och dokumentera cykel och vandringsleder. Arbetet har utförts med all förtjänst och ett digert material 
finns. Olika kostnadseffektiva lösningar på problemen finns redovisade. 
 
Runt Bottnafjoden finns projektet ”Samverkan Bottnafjorden” i detta projekt finns kommunens kultursekreterare 
representerad. Inom detta projekt har man kartlagt de delar av cykel och vandringsleder som skulle knyta 
kommunen samman med grannkommuner. 
 
Inom projektet har kontakter sökts med både Sotenäs och Tanums kommun. Tanum som kom in ganska sent 
under hösten 2020 nappade snabbt på förslaget att bygga en sträcka för att visa det goda exemplet. På bara två 
månader lyckades man få alla tillstånd klara med Trafikverket och markägare. Redan december 2020 byggdes 
den första kilometern, till en kostnad omkring 6-700kr/LPM. Redan vecka 8 2021 fortsätter man och bygger hela 
vägen till Sotenäs kommuns gräns. Nu hoppas vi att Sotenäs hänger på och bygger på samma sätt, även om vissa 
sträckor kan komma att bli dyrare. 
 
För att få cykelleder till stånd krävs att någon tjänsteperson har detta ansvar.  
. 
 

 
 
Jag yrkar på att KF ger kommunledningen i uppdrag att se över möjligheterna att i första hand ge någon 
inom befintlig organisation det dedikerade uppdraget avsätta relevant arbetstid, alternativt upphandla 
externt konsultstöd så Sotenäs kan få sina säkra cykelleder.   
 
 
Sotenäs 2021 02 17 
 
 
 
Mikael Andersson 
Förtroendevald, partioberoende Sotenäs 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-30 KA 2021/4 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Vikingsson 
Kommundirektör 
 

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.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lämnat delårsbokslut.   

Bilaga/Bilagor 
Delårsrapport augusti 2021 Kommunstyrelsen, daterad 2021-09-23 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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Maria Vikingsson 
Kommundirektör 
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Dnr: KA 2021/4 

2021-09-23 

  

Delårsrapport augusti 2021 
Kommunstyrelsen 
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Delårsrapport augusti 2021  

 

Ordförande och förvaltningschef 
Ordförande KS: Mats Abrahamsson (M). Förvaltningschef: Maria Vikingsson, Eveline Savik 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Ekonomiavdelningen ansvarar för finansförvaltning, betalningsövervakning, budget och övrig ekonomisk 
planering samt råd och stöd till förvaltningarna. 

Personalavdelningens ansvarsområden är lag och avtal, organisationsutveckling, ledarskap och 
medarbetarskap, personalförsörjning, anställningsvillkor, arbetsmiljö och hälsa och kommunikation. 

Kansliavdelningen ansvarar för ärendehantering, diarieföring och posthantering. Avdelningen samordnar 
beredning av ärenden inför politisk behandling och ansvarar även för servicecenter, reception och 
växeltelefoni. 

Arbetsmarknadsenhetens mål är att minska långtidsarbetslöshet och utanförskap och skapa förutsättningar 
för individer till anställning på öppna arbetsmarknaden. 

Näringsliv och utveckling arbetar med näringslivs- och besöksnäringsutveckling. Symbioscentrum ska vara 
en ledande aktör inom maritim utveckling och omställningen till cirkulär ekonomi. 

Räddningstjänsten verkar för en säker och trygg miljö. Vid en olycka ska räddningstjänsten på ett säkert 
och professionellt sätt ingripa. Krisberedskap, säkerhetssamordning, serveringstillstånd för 
alkoholservering och kommunens fordonsflotta ingår även i enhetens ansvar. 

Plan- och exploateringsenheten hanterar kommunens markförsörjning, exploateringar och markupplåtelser. 
Verksamheten finansieras av externa intäkter. 

Drift- och projektenheten hanterar kommunens hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, 
lekplatser och utomhusbad. Verksamheterna finansieras i huvudsak av externa intäkter och till viss del av 
kommunbidrag. 

Lokalvårdsenheten sörjer för att kommunens lokaler är rena och måltidsenheten levererar mat till 
kommunens barn och gamla. Dessa enheter, liksom fastighetsenhetens verksamhetslokaler, finansieras i sin 
helhet av de verksamheter de levererar till. 
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Måluppfyllelse 
Nämndens styrande verksamhetsmål bygger på fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. Bedömningen av måluppfyllelsen avser årets helårsprognos av måluppfyllelsen. Denna 
baseras på bedömda helårsprognoser för de indikatorer som är kopplade till respektive mål. 

 

Det goda kustnära livet som förenar tradition med förnyelse, hållbar 
utveckling och framtidstro 

 
4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun 
 

4.1 KS: Näringslivsarbetet ska främja tillväxt i befintliga företag och göra kommunen attraktiv för 
etableringar och nyföretagande    

Arbete pågår med en potentiell etablering av ny industri på Guleskär i Kungshamn, utökning av befintliga 
verksamheter, markfrågor, samt övriga allmänna frågeställningar från det lokala näringslivet. En 
kommunikationsplan för näringslivet är framtagen under året och har presenterats för näringslivsrådet. 
Framtagande av interna handlingsplaner i syfte att förbättra företagsklimatet pågår. Rapporten Företags-
klimatet enligt Svenska Näringsliv publicerades i september 2021. Rapporten Företagsklimat enligt öppna 
jämförelser har publicerades under april månad. Näringslivsrådens möten har återstartats efter ett uppehåll 
under pandemin. 

Markförvaltning 

Kommunstyrelsens ärendebalans i markförvaltningen ökade kraftigt under det så kallade sjöbodsprojektet 
som avslutades vid årsskiftet 2019/2020. Konsekvensen har blivit stora ärendebalanser vilket motverkar 
det starka intresset av väl fungerande processer inom plan- bygg- och exploatering i kommunen. I syfte att 
få rimliga handläggningstider har markförvaltningen under 2021 fått en tillfällig förstärkning med två 
visstidsanställda mark- och exploateringsingenjörer. Förvaltningens arbete är nu inriktat på att åstadkomma 
rimliga handläggningstider. 

Infrastruktur 

Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att stärka infrastrukturen i och till kommunen. Sedan 
åtgärdsvalsstudien för väg 171 beslutades i december 2020 arbetar kommunen vidare, både med denna och 
andra mer övergripande infrastrukturfrågor i förhållande till Fyrbodals kommunförbund, Västra Götalands-
regionen och Trafikverket. Kommunstyrelsen har hittills deltagit i samtliga tre möten som hållits av 
Trafikverket med flera personer i olika roller. Möten med Västra Götalandsregionen har ännu inte varit 
aktuellt. 

Målet prognostiseras i hög grad uppnås. 

 År 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, 
ranking 

260 245 245 100  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, 
NKI 

70 70 70 74  

Antal nyetablerade företag under året 
 

94 64 89 96  

Antal e-tjänster kopplade till 
ansökningar avseende företagande 

0 1 2 2  
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Räddningstjänsten erbjuder företagare 
tillgång till utbildningar inom 
brandskydd och HLR 

10 2 5 5  

Antal ej avslutade markärenden som 
initierats av företagare 

115 121 92 92  

Andel möten och samråd som 
Trafikverket och regionen bjuder in 
till, där kommunen deltar, i % 

100% 100% 100% 100%  

 

4.2 KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar turism och vara en attraktiv plats att besöka året runt
 

I och med pandemin är intresset för naturen större än någonsin, vilket tydligt märkts längs med 
vandringsleder och motionsspår samt via den digitala vandringskartan www.sotenas.se/vandra. Från 
januari-augusti har den digitala vandringskartan visats 12 768 gånger och i genomsnitt 51 gånger per dag. 
Arbete med att ta fram ett tryckt material för vandring och aktiva naturupplevelser pågår, som en delaktivitet 
för verksamhetsmålet om hållbar turism. 

Målet prognostiseras uppnås. 

 År 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Antal besök via den digitala 
vandringskartan 

31 000 12 768 33 000 33 000  

Antal företag som anslutit sig till 
hållbarhetsklivet 

6 5 7 7  

 

 

5. KF: Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt 
 

5.1. KS Kommunstyrelsen ska skapa planförutsättningar för bostadsbyggande    

I pågående översiktlig planering identifieras områden för framtida användning av mark och vatten och i 
detta ingår bostadsfrågan. I översiktsplaneringen har ett s.k. snabbspår tagits fram med områden där det är 
möjligt att initiera nya detaljplaner för bostäder. De områden som identifierats har stöd i nuvarande 
översiktsplan och väntas ha det även i den nya. Förvaltningen arbetar med att ta fram förslag till beslut om 
att starta detaljplanearbete med stöd av resultatet av det s.k. snabbspåret. 

Detaljplanen för Wedels möbler i Kungshamn har antagits och vunnit laga kraft under perioden. 
Handläggning av ett flertal detaljplaner för bostäder pågår, bl.a. Hällebo 2 och Finntorp 2:285 i 
Bovallstrand. Inom den antagna detaljplanen Förålarna på Väjern planeras cirka 15 villatomter samt två 
flerbostadshus i fem våningar med totalt 50–70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har fattat beslut som 
innebär att byggnation av bostäder kan genomföras. Sotenäsbostäder har lämnat in två ansökningar om 
bygglov. Den ena avser 24 lägenheter inom Finntorp 2:322 (Ekelidsberget i Bovallstrand) till 
byggnadsnämnden. Den andra avser ombyggnation av Bankeberg och avser 37 lägenheter. Möjligheten att 
komma närmare målet att bygga 175 bostäder till år 2023 ökar därmed. 

För att på ett tidigt stadie kunna fånga upp viktiga förvaltningsöverskridande frågor i planarbetet kommer 
det fortsättningsvis när ett planarbete inleds att skapas en projektgrupp. I projektgrupperna ska det ingå en 
mark- och exploateringsingenjör, en ekonom och en bygglovhandläggare. Projektgrupperna kommer att ha 
planarkitekten som projektledare. 
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Målet prognostiseras att delvis uppnås. 

 År 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Antal nyproducerade bostäder 2019-
2023 

8 0 0 25  

 

 

6. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv 
 

6.1 KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett socialt hållbart samhälle    

På grund av pandemin har gruppinsatser för att rusta deltagare inför att möta arbetsgivarnas behov inte 
kunnat genomföras som planerat och färre fysiska individuella möten har genomförts. Möjligheten till 
samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och Arbetsförmedlingen har påverkats och har enbart 
genomförts digitalt, vilket sannolikt påverkat utfallet hittills. Under hösten förväntas verksamheten återgå 
till ordinarie insatser och en lokal överenskommelse om samverkan mellan de kommunala förvaltningarna 
ska vara klar (DUA), vilket förväntas vända trenden positivt. 

Tillsyner hos restauranger har gjorts under året för att kontrollera Folkhälsomyndighetens restriktioner på 
begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd. Hittills under 2021 har 264 tillsyner 
genomförts i Sotenäs kommun. 

21 tillsyner gällande serveringstillstånd har genomförts under sommarsäsongen. Tre av dessa har genererat 
fortsatta tillsynsärenden. 

Indikatorn Humanas tillgänglighetsranking kommer inte bedömas under året då denna inte utförs på grund 
av pågående pandemi. 

Målet prognostiseras uppnås. 

 År 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Andel inskrivna personer på 
Arbetsmarknadsenheten som gått 
vidare till studier eller arbete, i % 

20% 13% 20% 20%  

Antal tillsyner hos restauranger med 
hög alkoholförsäljning som främst 
riktas till unga vuxna 

1 2 2 2  

Antal genomförda utbildningstillfällen 
om ett socialt hållbart samhälle 

1 1 3 1  

Antal insatser för att främja psykisk 
hälsa 

i.u. 1 3 1  

Antal insatser för att utveckla det 
drogförebyggande arbetet 

3 1 3 1  

Humanas tillgänglighetsranking 
 

i.u i.u. i.u. 100  
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6.2 KS: Effektivisering av administrativa processer    

Utvecklingen av e-tjänster är en mycket viktig del av kommunens verksamhetsutveckling. E-tjänster ökar 
servicen för medborgarna genom att dygnet runt tillhandahålla möjligheten att fylla i, spara och skicka in 
tydliga och digitala anmälningar/ansökningar. E-tjänster möjliggör även digitala original vilket är en 
förutsättning för en effektiviserad och digitaliserad administration och ärendehantering. 

Under våren har kommunen arbetat med utvecklingen av e-tjänster inom miljö-, ekonomi-, måltidsenheten 
och planavdelningen. Under året kommer fokus fortsatt vara inom miljöområdet då behovet av 
digitalisering är stort, samt att dessa e-tjänster bidrar direkt till samhällsnyttan för inte mindre än tre 
kommuner (Sotenäs, Munkedal och Lysekil). Även e-tjänster kopplade till Serverat kommer att vara i fokus 
under 2021. 

De e-tjänster som har använts flest gånger under 2021 är; 

- ansökan om bygg, -mark och rivningslov (123) 

- ansökan om specialkost (76) 

- anmälan enligt plan och byggförordningen (45) 

- ansökan om markköp och nya arrenden av kommunal mark (37) 

Målet prognostiseras uppnås. 

 År 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Antal externa e-tjänster publicerade via 
sotenas.se 

0 7 7 7  

Antal verksamhetssystem kopplade till 
e- arkiv under året 

2 2 2 2  

 

6.3 KS: Kommunstyrelsen arbetar för en minskad klimatpåverkan    

Energi 

Kommunen har tecknat avtal om leveranser av 100 procent förnybar el. Utöver detta producerar kommunen 
70 MWh egen el via kommunens solcellanläggningar. Planering för installation av fler solcellsanläggningar 
pågår liksom fler åtgärder för energieffektiviseringar. 

Nästa byggnation som planeras är Hunnebohemmet. I denna planering ingår hållbarhet och en utökning av 
egenproduktion av sol-el. även vid plangenomföranden eftersträvas hållbara lösningar för en minskad 
klimatpåverkan över tid. 

Fordonsenheten kommer under året arbeta för att minska kommunens fordonspark samt ställa om mot ett 
fossilfritt 2030. Ytterligare två fordon kommer bytas ut under året till rena el-fordon. 

Under året kommer alla anställa att erbjudas förmånscyklar som ett led i att uppmuntra att ta cykeln istället 
för bilen både till jobbet men även vid kortare ärenden privat vilket ger en minskad klimatpåverkan och 
ökad hälsa för medarbetaren. 

Livsmedel och engångsartiklar 

Målet för andel ekologiska livsmedel kommer sannolikt att nås under året. Ett verksamhetssystem med 
möjlighet till registrering av matsvinn kommer att kunna införas till en mindre kostnad. Matsvinnet skiljer 
sig åt mellan de olika köken beroende på om det är tillagningskök, mottagningskök, äldreomsorg eller 
annan verksamhet. 

Lokalvården har minskat inköpen av plastpåsar avsedda för kontor och toaletter. Alternativa lösningar till 
den fossilbaserade plastpåsen undersöks liksom möjligheten att ersätta engångsprodukter. 
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Styrdokument och utbildningsinsatser 

Fullmäktige har under året antagit Hållbarhetsstrategi 2030, vilket innebär att det nu finns en styrning och 
prioritering för förvaltningarnas och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån de fyra fokus-
områdena. Klimatlöften och målarbete samordnas kontinuerligt med förvaltningarna och Sotenäsbostäder 
för effektivt genomförande och kommunicering av de konkreta åtgärderna som till exempel cirkulära 
möbler, energieffektivisering, minskad användning av fossil plast och ladd-infrastruktur. 

Kommunens resepolicy är under revidering, och en digital miljö- och klimatutbildning för anställda och 
politiker håller på att tas fram i samarbete med kommunerna i norra Bohuslän. 

Målet prognostiseras i hög grad uppnås under året. 

 År 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Energiförbrukning i kommunala 
byggnader, i kWh/kvm 

80.0 86.0 130.0 125.1  

Antal inköpta liter bensin och diesel 
 

103 250 27 868 60 000 108 300  

Miljöbilar i kommunorganisationen, 
andel (%) 

30% 30% 32% 33%  

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) 

23% 22% 25% 25%  

Antal gram matsvinn och 
serveringssvinn i genomsnitt/portion 

82 91 70 45  

Antal kg CO2e/ kg inköpta livsmedel 
 

i.u. 1.5 1.6 1.7  

Antal verksamheter som använder sig 
av cirkulära inventarier från AME 

0 5 15 15  

Antal nyskapade miljöer för pollinerare 
 

2 0 0 1  

Antal utbildningsinsatser för en 
minskad klimatpåverkan 

1 2 2 1  

 

6.4 KS: Kommunstyrelsen ska värna särskilt om den marina miljön    

Årets strandstädning utförs framförallt under sommarmånaderna och tidig höst. Extra insatser i form av en 
ungdomssatsning har startats upp under juni månad. 

Under perioden har Marina Återvinningscentralen tagit hand om cirka 70 ton marint avfall. Lokalen byggs 
ut för att rymma mer material och kunna öka insamlingen. Cirka två ton marint avfall har under året malts 
ner för att omvandlas till nya produkter (testas). I dagsläget finns det inte kapacitet att mala tillräckligt för 
att på helårsbasis uppfylla målvärdet. 

Målet prognostiseras att i hög grad uppnås under året. 

 År 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Antal strandstädade timmar inom AME 
 

3 000 2 419 3 300 3 300  

Antal ton insamlat marint avfall 
 

173 70 150 150  
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Antal ton omvandlat marint avfall till 
nya produkter 

i.u. 2 6 10  

 
 
7. KF: Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får förutsättningar 
för goda livsvillkor samt har möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag 
 

7.1 KS: Kommunstyrelsen ska öka individers möjlighet att ta del av och påverka lokala frågor    

Under året ska två medborgardialoger genomföras digitalt. Dialoger har genomförts gällande översikts-
planeringen och Arbetsförmedlingen.  

Kommunen är aktiv i sociala medier och erbjuder via dessa kanaler en möjlighet för individen att ta del av 
lokala frågor, ställa frågor om aktuella händelser i kommunen, eller reagera på information som kommunen 
valt att dela i dessa forum.  

Det är idag möjligt att skicka e-post till kommunen via kommunens hemsida samt felanmäla via snabblänk 
på hemsidan. 

Kommunen kommer inte att beställa någon servicemätning avseende andelen som får svar via e-post inom 
en arbetsdag, samt upplevt bemötande vid kontakt med kommunen, då dessa nyckeltal inte längre ingår i 
KKiK:s grundmätning. Utfall och prognosvärden för dessa indikatorer lämnas därför inte nedan. 

Målet prognostiseras i hög grad uppnås under året. 

 År 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Delaktighetsindex, andel (%) av 
maxpoäng 

61% 74% 74% 67%  

Antal genomförda medborgardialoger 
 

0 2 2 2  

Antal deltagare vid genomförda 
medborgardialoger kring aktuella 
lokala frågor 

i.u. 80 i.u Inget 
angivet 

 

Andel som får svar via e-post inom en 
arbetsdag, i % 

91% i.u i.u 100%  

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) 

82% i.u i.u 90%  
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8. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda 
förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla personal 
 

8.1 KS: Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla 
personal    

En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Inom kommunstyrelsen har en del 
yrkesgrupper kunnat arbeta på distans under pandemin vilket gör att medarbetare trots exempelvis lätta 
symtom eller vid smittspårning kunnat arbeta hemifrån. Det är dock viktigt att vidta åtgärder för de som 
arbetar på distans då det kan innebära både fysiskt och psykiskt sämre arbetsförhållanden. Inom de enheter 
där distans- eller utomhusarbete inte är möjligt har sjukfrånvaron legat högre än normalt under året. 
Individuella rehabiliteringsplaner tas fram där behov finns för att minska sjukfrånvaron och skapa 
förutsättningar för ökad frisknärvaro. 

Omvärldens förändras och nya krav ställs på verksamheterna vilket gör att personalen ständigt behöver 
kompetensutvecklas. Att använda omställningsfondens medel för omställning och kompetenshöjning är 
viktigt och där ligger den framtagna personalförsörjningsplanen till grund för prioritering av fördelningen 
av medlen. Från och med 2021 tilldelar omställningsfonden kommunen medel över flera år. För år 2021 - 
2023, har totalt 0,6 mnkr tilldelats Sotenäs kommun. Medlen ska användas för att minska risken för framtida 
arbetsbrist. Hittills i år har inte någon aktivitet genomförts, däremot planeras insatser under hösten.  

För att möta framtidens kompetens- och personalförsörjning behöver kommunen också visa upp 
verksamheten och locka fler att vilja arbeta inom offentlig verksamhet. Inom kommunstyrelseförvaltningen 
har olika möjligheter till praktik använts så som språkpraktik, nystartsjobb, studenter med 
verksamhetsförlagda studier och studentmedarbetare med bra resultat och fler praktikplatser kommer att 
erbjudas inom olika delar av verksamheten under året. 

Målet prognostiseras i hög grad uppnås under året. 

 År 2020 Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 2021  

Sjukfrånvaro total, i % 
 

5.9% 8.6% 7.1% 5.6%  

Andel tillsvidareanställda som har en 
heltidsanställning i anställningsbeviset, 
i % 

98% 98% 98% 98%  

Antal hållbara förmåner för 
medarbetarna införda under året 

0 0 1 1  

Andel av omställningsfonden som 
används för att utveckla personal, i % 

100% 0% 100% 100%  

Antal personer som erbjudits en 
praktikplats 

7 13 14 Inget 
angivet 
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Ekonomisk uppföljning 

Driftsredovisning 

 Utfall Jan - 
Aug 2020  

Utfall Jan - 
Aug 2021  

Budget Jan 
- Aug 
2021  

Återstår 
Jan - Aug 

2021  

 

Verksamhetens intäkter 109.1 117.4 112.6 4.8  
Verksamhetens kostnader  -151.5 -162.2 -162.5 0.3  
Summa resultaträkning -42.4 -44.8 -49.9 5.1  

Periodens utfall, resultat och helårsprognos 

Periodens utfall uppgår till -44,8 mnkr, vilket är +5,1 mnkr (11,1 procent) bättre än budgeterat för perioden. 
Periodens positiva utfall beror främst på ofördelade medel (+2,4 mnkr) varav cirka 1 mnkr som beslutats, 
kommer att fördelas till övriga verksamheter under T3 (se tabell nedan). 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 åtta 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. 

Nämnden har fått ett utökat budgetanslag under året med +1,4 mnkr totalt; varav +0,4 mnkr för 
tillgänglighetsdatabasen och +0,6 mnkr för heltidsprojektet. I september beslutades om ytterligare +0,4 
mnkr för upprustning av leder och motionsspår efter sommarens kraftiga skyfall, dessa medel syns därför 
inte i resultaträkningarna per 31 augusti. Dessa utökningar är tillfälliga och kommer inte utöka budgetramen 
för kommande år. 

Helårsprognosen för kommunstyrelsen uppgår till +1,8 mnkr varav teknisk verksamhet prognostiserar 
enligt budget och allmänna verksamheten prognostiserar +1,8 mnkr. En betydande del av den positiva 
resultatavvikelsen avser ej beslutade ofördelade medel (+1,6 mnkr). Övriga verksamheter med positiva 
avvikelser är, administrativa enheten (+0,4 mnkr) beroende på personalkostnader och förbrukningsmaterial, 
lägre IT-kostnader (+0,3 mnkr) beroende på ändrade redovisningsprinciper leasad utrustning, samt ett 
överskott på projekt inom näringsliv- och symbiosverksamhet (+0,2 mnkr) beroende på ökad volym av 
projekt. Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott på -0,5 mnkr beroende på konsultkostnad och 
rekryteringskostnad. 

Intäktsanalys 

Intäkterna har ökat med cirka 8 mnkr (7 procent) jämfört med samma period föregående år, vilket främst 
beror på projektintäkter som inkommit för projekt inom näringsliv- och symbiosverksamheten samt 
generella indexuppräkningar. 

Periodens intäkter är +4,8 mnkr högre än budgeterat (4,5 procent). Merparten av intäktsökningen under 
perioden avser projektintäkter näringsliv (+4,2 mnkr) och sjuklöneersättningar beroende på covid-19. 
Verksamheter som redovisar lägre intäkter jämfört med budget är lägre bidrag inom arbetsmarknadsenheten 
(-0,6 mnkr) och markhyror (-0,5 mnkr). 

Kostnadsanalys 

Kostnaderna har ökat med 11 mnkr (6,7 procent) jämfört med samma period föregående år. 
Projektkostnader relaterade till näringsliv- och symbiosverksamheten och kostnader för personal är de 
större förändringarna jämfört med motsvarande period föregående år. Ökade projektkostnader har 
kompenserats genom högre projektintäkter och personalkostnaden (månadslön inkl. lönebikostnader) 
jämfört med föregående år är cirka 6 procent högre. 
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Kostnaderna för perioden januari-augusti är i nivå med budget. Personalkostnader och ofördelade kostnader 
understiger budget och konsultkostnader ligger över budget. Personalkostnader avseende arbetsmarknads-
enhetens beredskapsarbetare understiger budget med 1,2 mnkr samt ofördelade medel som ej fördelats ut 
understiger budget (2,4 mnkr). Av 2,4 mnkr ofördelade är 1 mnkr beslutade att fördelas T3, återstår 1,4 
mnkr att fördela resterande delen av 2021. Kostnader för konsulter överstiger budget med 3 mnkr, främst 
hänförbara till projekt inom näringslivsverksamheten, markförvaltning och interim konsult under pågående 
rekrytering. 

Beslut om fördelning av KS ofördelade medel 

Kommunstyrelsens ofördelade medel 2021 mnkr 

Totalt budgetanslag 2021 5,2 
Avgår - medel som beslutats fördelas ut under året  
Webbsänt kommunfullmäktige (KF, permanent) -0,1 
Fullmäktige sammanträder dagtid (KF, permanent) -0,1 
Detaljplanering inför fastighetsförsäljning (BN, 2021) -0,3 
Markförvaltning (2021) Omfördelning av budget vid bokslut *-1,0 
Tillgänglighetsanpassning av fastigheter (2021) -0,4 
Utredning av VA-verksamhet (2021) Omfördelning av budget under hösten -0,4 
Vattenförsörjningsplan (2021) Omfördelning av budget under hösten -0,4 
Föreningsstöd pga covid-19 (UN, 2021) -0,3 
Föreningsstöd övriga (UN, 2021) -0,5 
Upprustning av motionsspår (KS, 2021) Omfördelning av budget i september -0,4 
Återstår - möjligt att fördela 2021 *1,4 

* Markförvaltning prognostiserar att kunna nyttja 0,8 mnkr av reserverade 1,0 mnkr, varför helårsprognosen 
för KS ofördelade medel uppgår till +1,6 mnkr. 

Driftredovisning per verksamhetsområde 

 Utfall Jan - 
Aug 2020  

Utfall Jan - 
Aug 2021  

Budget Jan 
- Aug 
2021  

Återstår 
Jan - Aug 

2021  

 

110 - Kommundirektör -3.6 -3.3 -5.6 2.4  
114 - IT- funktion -3.2 -3.5 -3.7 0.2  
120 – Ekonomichef -5.7 -6.6 -6.2 -0.4  
130 – Personalchef -5.6 -5.2 -5.9 0.6  
140 - Administrativ chef -4.4 -5.8 -6.2 0.5  
151 - Näringslivs- och utvecklingschef -5.2 -3.9 -4.3 0.5  
152 - Chef arbetsmarknadsenhet och 
integration 

-2.1 -3.8 -3.9 0.1  

160 – Räddningschef -8.8 -8.9 -9.6 0.7  
Summa KS allmän verksamhet -38.7 -41.0 -45.5 4.5  
510 - Förvaltningschef SBF -2.1 -1.1 -1.7 0.6  
515 - Chef markförvaltning 5.5 4.3 6.1 -1.8  
540 - Drift- och projektchef -2.0 -2.5 -1.7 -0.8  
542 – Fastighetschef 3.0 1.4 0.2 1.2  
541 - Anläggningsverksamhet -12.0 -11.1 -10.9 -0.1  
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543 - Hamnverksamhet 
(affärsdrivande) 

3.6 4.1 3.8 0.3  

580 – Lokalvårdschef -0.1 0.1 -0.1 0.2  
590 – Måltidschef 0.5 0.9 0.0 0.9  
Summa KS teknisk verksamhet -3.7 -3.8 -4.4 0.6  
Summa kommunstyrelsen -42.4 -44.8 -49.9 5.1  

Ekonomisk verksamhetsanalys 

KS allmän verksamhet 

Kommundirektör 

Inom kommundirektörens verksamhet finns budget för kommunstyrelsens ofördelade driftmedel. För 
perioden uppgår de till 2,4 mnkr och motsvarar periodens överskott. Prognos för året är ett överskott på 
+1,6 mnkr. 

IT-funktion 

Förutsatt att SML-IT håller sin budget beräknas IT-kostnaden 2021 understiga budget med 0,3 mnkr. 
Ändrade redovisningsprinciper för leasing av IT-utrustning förväntas bidra positivt till helårsresultat 
samtidigt som tillkommande IT-kostnader beroende på Corona medför en kostnadsökning utöver budget. 

Ekonomiavdelning 

Ekonomiavdelningen påverkas 2021 av ökade kostnader för konsult, rekrytering av ekonomichef respektive 
utveckling av Hypergene. Personalkostnaden för helåret avseende ekonomiavdelningen beräknas uppgå till 
budgeterad nivå. Viss utökad bemanning och sjuklön medför kostnadsökningar samtidigt som delar av 
personalkostnaden för ekonomichef understiger budget, beroende på att befattningen delvis bemannats med 
en konsult. Underskottet för ekonomi 2021 prognosticeras till -0,6 mnkr. 

Personalavdelning 

Personalavdelningens intäkter består av återsökta medel via Försäkringskassan utifrån genomförda 
rehabiliteringsinsatser samt utbetalning från Försäkringskassan baserade på höga sjuklönekostnader. Denna 
typ av intäkt är svårt att prognostisera då personalavdelningen inte i förväg kan veta i vilken utsträckning 
medarbetare ska vara sjukskrivna. Dessa intäkter uppgår till 0,4 mnkr hittills i år. Kostnaderna för 
verksamheten är lägre än förra året vilket främst beror på att enheten har avsatta medel för en projektledare 
gällande heltidsinförandet och utbildningsinsatser som inte har använts fullt ut i år jämfört mot samma 
period förra året. Under hösten kommer delar av medlen användas för att utvärdera och sammanfatta 
projektet i en rapport. Under sommaren har en vikarie för kommunikatören anställts. Denna kostnad fanns 
inte i årets budget och uppgick till cirka 0,1 mnkr. Årsprognosen är en negativ avvikelsen på -0,1 mnkr. 

Kansliavdelning 

Kansliavdelningens intäkter består av interndebiterade servicekostnader för växeltjänster till 
verksamheterna, även till Sotenäsbostäder AB och Sotenäs RehabCenter AB. 

Kostnaderna för verksamheten är lägre än budgeterat på grund av covid-19, många i kommunhuset jobbar 
växelvis hemma och det går åt mindre är budgeterat för kontorsmaterial, förbrukningsartiklar, livsmedel, 
konferenskostnader och resekostnader. Däremot stiger kostnaden för porto och för lås, larm och seniorkort 
under perioden. För verksamhetskostnader prognostiseras ett överskott på +0,2 mnkr. Personalkostnaderna 
är lägre än budgeterat på grund av långtidssjukskrivningar, överskott beräknas till +0,2 mnkr. Totalt 
prognostiseras ett överskott på +0,4 mnkr vid årets slut. 
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Näringsliv och utveckling 

Inom näringsliv och utveckling finns kommunens turismverksamhet, folkhälsoverksamhet inklusive rådet 
för hållbarhet och hälsa, tillväxt- och utvecklingsavdelning och symbiosutveckling. Inom symbios-
utveckling drivs ett flertal projekt där medel söks från olika organ och myndigheter. Under 2021 har 
verksamheten haft nästan lika många aktiva projekt som under samma period 2020 (18 st. 2021 mot 16 st. 
2020). Däremot är de projekt som pågår, och som tillkommit under året, större och har gett högre intäkter 
(bidrag) jämfört med föregående år. Exempel på nya större projekt är Fiskereturen och Smart policy. 
Samtidigt har flera av de projekt som sträcker sig över båda perioderna, under 2021 gått in i en mer 
kostnadsintensiv fas. Det gäller t ex projekt SETS II INTERREG 2019-2022, Testbädd marint avfall 1911-
2111 och två projekt kopplade till etablering. Prognosen för årets resultat är att det blir bättre än budget, 
motsvarande ett överskott på 0,2 mnkr. 

Arbetsmarknadsenhet 

Mindre intäkter än budgeterat från Migrationsverket då färre personer är inskrivna i etableringen, därmed 
lägre kostnader för SFI. Arbetsförmedlingens reformering har medfört färre åtgärdsanställningar än 
beräknat och minskade statsbidrag, därmed även lägre personalkostnader. Lägre intäkter när det gäller 
försäljning av varor och tjänster då butiken varit stängd pga. pandemin, även högre verksamhetskostnader 
för anpassning av arbetsuppgifter vid övertagandet av Vandringsleder/Motionsspår. Högre kostnader för 
reparation/underhåll än budgeterat pga. åtgärder för att säkra arbetsmiljön. Drift och investeringsmedel 
tillförs budget efter beslut i KS (Dnr 2021/000699) för att återställa och förbättra standarden på 
vandringsleder/motionsspår efter regnovädret under sommaren. Prognosen för året är att verksamheten inte 
kommer ha någon budgetavvikelse. 

Räddningstjänst 

Överskottet inom räddningstjänsten är relaterat till covid-19. Att antalet övnings- och utbildningstillfällen 
har begränsats pga. restriktioner har lett till minskade kostnader. Det har även påverkat intäkterna genom 
att externa utbildningar för företag inte kunna hållas som planerat. I samband med att restriktionerna hävs 
kommer utbildningar genomföras och prognosen för årets resultat är att det blir i nivå med budget. 

 

KS teknisk verksamhet 

Förvaltningschef Tekniska 

Verksamheten saknar intäkter och på kostnadssidan finns personalkostnader och medel för oförutsedda 
händelser. Överskottet täcker därmed ökade kostnader för skyfall om 0,3 mnkr och 0,3 mnkr för landbaserat 
vattenbruk. Överskottet reglerar även i övrigt resultatet i de tekniska verksamheterna. Förvaltnings-
ledningen redovisar ett resultat för perioden om +0,6 mnkr och prognostiseras till +1 mnkr vid årets slut. 

Markförvaltning 

Markförvaltningen beräknar kunna rekvirera 0,8 mnkr av de 1,0 mnkr som avsatts från kommunstyrelsens 
ofördelade medel vid årets slut. Därför väntas resultatet per helår sluta med ett underskott om -1,0 mnkr. Av 
det prognostiserade underskottet beror -0,4 mnkr på uteblivna markhyror på grund av covid-19 och -0,2 
mnkr något för högt budgeterade arrendeintäkter. Därutöver finns ett oväntat bortfall av arrendeintäkter om 
-0,1 mnkr och -0,3 mnkr avser projektet med landbaserat vattenbruk där kostnadstäckningen uppgår till 87 
procent. Underskottet inom markförvaltningen kompenseras av överskott inom övriga tekniska 
verksamheter. 

Drift- och projektchef 

Resultatet för perioden visar ett underskott på -0,8 mnkr, vilket främst beror på en bokföringsproblematik 
i överföringen mellan ekonomisystemet och lönesystemet. Detta utreds tillsammans med ekonomi-
avdelningen och löneenheten. På grund av osäkerheten sätts helårsprognosen till -0,4 mnkr. 
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Fastighetschef 

Resultatet för perioden visar ett överskott på +1,2 mnkr, men prognostiseras att hamna i nivå med budget 
vid årets slut eftersom el-priset ligger fortsatt mycket högt. 

Under året har el-priserna varierat med höga priser under årets första två månader. Därefter sjönk priserna 
igen men har nu sedan halvårsskiftet åter stigit och förväntas stanna på en hög nivå. I budget har utrymme 
funnits för vissa variationer men åtgärder vidtogs också under första halvåret för att kunna hålla budget 
även med fortsatt höga priser, exempelvis genom försiktighet avseende reparationer och underhållsåtgärder. 

Anläggningschef 

Periodens resultat ligger i nivå med budget vilket väntas bestå vid årsskiftet. Resultatet från 
parkeringsverksamheten ligger 1 mnkr över budgeterad nivå och personalkostnaderna 0,2 mnkr lägre än 
budget. Överskottet har dock bland annat fått användas för att finansiera höga el-kostnader, reparationer 
samt ökad renhållning/tömningsfrekvens till följd av det stora antalet besökare, samt kostnader efter 
sommarens skyfall. 

Hamnverksamhet 

Resultatet för perioden visar ett överskott om +0,3 mnkr i förhållande till budget, men prognostiseras att 
ligga i nivå med budget vid årets slut. Detta på grund av sommarens ökade kostnader för vakter, personal 
och sophantering. Det höga el-priset påverkar även hamnverksamheten. Beroende på omfattningen av 
förbrukningen framöver kan detta påverka resultatet negativt. 

Småbåtshamnen väntas ligga +1,0 mnkr över budget vid årets slut medan industrihamnen väntas ligga -0,2 
mnkr under budget vid årets slut. Gästhamnsverksamheten prognostiseras till ett underskott på -0,3 mnkr 
för helåret. Under högsäsongsveckorna var beläggningen bra men försäsongen var sämre än under ett 
"normalår". 

Lokalvårdsenhet 

Periodens resultat ligger +0,2 mnkr över budgeterad nivå och bedöms för helåret ligga i nivå med budget. 
Prognosen beror till stor del på pandemins fortsatta utveckling. Hittills i år har lokalvården haft ökade 
kostnader om 0,1 mnkr pga. covid-19. 

Under första tertialet var vissa verksamheter varit stängda med färre lokalvårdstimmar. 
Verksamhetscheferna har istället nyttjat denna tid till storstädning och liknande insatser under andra 
tertialen. Den typen av åtgärder debiteras i normalfallet extra, men kunde i år hanteras inom ordinarie tid 
och avlasta verksamheterna dessa extrakostnader. Periodens intäkter uppgår till 6,9 mnkr vilket är +0,2 
mnkr högre än budgeterat utfall till följd av utökad verksamhet, dels på Trålens arbetscenter och Komvux, 
dels genomför verksamheten all flyttstädning när ny vårdtagare flyttar in i rum på äldreboenden. 

Måltidsenhet 

Periodens resultat ligger +0,9 mnkr över budgeterad nivå och bedöms för helåret ligga på en prognos på 
+0,4 mnkr. Prognosen beror till stor del på pandemins fortsatta utveckling. 

Livsmedelskostnaderna var under perioden 0,9 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på sjukfrånvaro och 
distansundervisning med färre ätande elever inom skola och förskola, samt att matsalen på Kvarnberget är 
stängd.  Pga. de minskade livsmedelskostnaderna kommer en kompensation om 0,1 mnkr återbetalas till 
UN, motsvarande nämndens budgetunderskott för måltider. Årets personalkostnader och också lägre än 
budgeterat på grund av sjukfrånvaro. Kostnader för förbrukningsmaterial och kem-produkter är däremot 
något högre än budgeterat på grundanpassningar till följd av covid-19. 

Intäkterna har under året påverkats negativt av att matsalen på Kvarnberget håller stängt, samt att årets 
cuper varit inställda. 
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Investeringsredovisning 

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. 

 

Projekt inom allmän verksamhet Utfall Jan - 
Aug 2021  

Total 
budget 

2021  

Återstår 
helår 2021  

0002 - KS ofördelat  -0.5 0.5 
0005 - Beslutsstödsystem Hypergene 0.0 -0.4 0.3 
0008 - Inventarier Kommunkontor  -0.1 0.1 
0042 - E-Arkiv 0.0 -0.2 0.2 
0043 - Ekonomisystem  -2.0 2.0 
0098 - Digitalisering 0.0 -0.6 0.7 
1202 - Räddningstjänst fordon  -0.4 0.5 
1204 – Räddningstjänst övrigt  -0.2 0.2 
1205 – Räddningstjänst inventarier -0.3 -0.2 -0.1 
1206 - Räddningstjänst. utrustning/maskiner -0.1 -1.1 1.0 
1207 – Brandskyddsåtgärder värmekameror  -1.1 1.1 
Summa kommunstyrelsens allmänna verksamhet -0.5 -6.8 6.3 

Projekt inom allmän verksamhet 

Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel var vid årets ingång 0,5 mnkr. I september beslutades att 
fördela ut 350 tkr för upprustning av Sandöslingan. Denna justering syns inte i uppställningen ovan per 31 
augusti. Prognosen för helåret är att det återstår 0,2 mnkr vid årets slut. 

Beslutsstöd Hypergene beräknas prognosen bli ett överskott på 0,2 mnkr. 

För inventarier till kommunkontor förväntas utfall bli som budgeterat. 

E-arkiv har övergått till drift-fas och budgeterade medel kommer inte användas. 

Upphandling av ekonomisystem har genomförts under året, avtal har tecknats och förberedelser inför ett 
införande i månadsskiftet april/maj pågår och arbetet kommer intensifieras under hösten. Prognosen är att 
1,6 mnkr av årets budgetanslag inte kommer förbrukas utan förskjuts till 2022. 

Investeringsutgifter för digitalisering är inte planerade under året. 

Räddningstjänsten har under året investerat genom att byta delar av rökskyddsutrustning, digitala kartstöd, 
kommunikationsradio och anskaffat ny utlarmningsutrustning. Prognosen för projekt kopplade till fordon, 
inventarier och maskiner är i nivå med budget. På grund av covid-19-restriktioner kan räddningstjänsten 
dock inte göra investeringar i brandskyddsåtgärder-Sprinkler och värmekameror före år 2022. Prognosen 
blir därför ett överskott på 1,1 mnkr och anslaget föreslår flyttas med till 2022. 

 

 

Markförvaltningsprojekt Utfall Jan - 
Aug 2021  

Total 
budget 

2021  

Återstår 
helår 2021  

0031 - Strategiska dokument, ÖP -1.1 -1.3 0.1 
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0032 - Detaljplaner -0.1 -3.6 3.5 
0127 - Springethamnen  0.1 -0.1 
0128 - Ödegården 1:9 etapp 3 0.0 1.7 -1.7 
0217 - Hällebo, etapp 2 -0.1 1.1 -1.2 
0233 - Skomakarudden  0.2 -0.2 
0250 - Detaljplan gamla Smögen -0.1 2.8 -2.9 
0251 - Detaljplan gamla Hunnebo 0.0 1.4 -1.4 
0281 - ÄDP Smögens hamn  0.3 -0.3 
Summa markförvaltning -1.5 2.5 -4.0 

Markförvaltningsprojekt 

Arbetet med kommunens nya översiktsplan ÖP 2022 pågår. Ett förslag till översiktsplan är på samråd under 
tiden 29 juni till den 30 september 2021. Under samrådet finns möjlighet att ta del av förslaget och lämna 
synpunkter, bidra med kunskap till det framtida arbetet samt ställa frågor via e-post eller telefon till 
planförfattare och projektledare. Arbetet hittills följer tidplanen vilket innebär granskning under vinter/vår 
2022 samt antagande under sommar/höst 2022. 

En utredning av detaljplanekostnader i investeringsredovisningen pågår där upparbetade kostnader håller 
på att ses över. Dessa kostnader kommer under året att kostnadsföras över till driften. Detta enligt 
investeringsregler från RKR, Rådet för kommunal redovisning. 

 

 

Gatu-, park- och badplatsprojekt Utfall Jan - 
Aug 2021  

Total 
budget 

2021  

Återstår 
helår 2021  

0403 - Upprustning torgen i Bovall och Väjern  -0.8 0.8 
0408 - Gatuarbeten efter VA-saneringar  -0.5 0.5 
0411 - Ställplatser enligt näringslivsstrategin -0.2 -0.6 0.3 
0419 - Förbättring/planerat underhåll av. parker 0.0 -0.9 0.9 
0420 - Offentlig renhållning -0.1 -0.5 0.4 
0421 - Nyanläggning park Ulebergshamn  -0.1 0.2 
0422 – Saltbingar -0.1 -0.4 0.3 
0466 - Fordon tekniska -0.1 -1.0 1.0 
0473 - Utbyte gatubelysning -0.4 -0.7 0.3 
0476 - Enkelt avhjälpta hinder (gata) 0.0 -0.1 0.1 
0481 - Åtgärder murar 0.0 -2.1 2.1 
0502 - Förbättring/planerat underhåll badplatser -0.1 -0.3 0.2 
0509 - Förbättring/planerat underhåll lekplatser  -1.7 1.7 
0528 - Belysning motionsspår Kungshamn  -0.6 0.6 
0529 - Byte inventarier idrottshallar  -0.1 0.1 
0401 - Asfaltering beläggning gator -0.4 -5.6 5.2 
0402 - Laddstolpar -0.1 -1.0 0.9 
0471 - Gång- och cykelvägar -1.9 -3.5 1.5 
Summa gata, park och bad -3.5 -20.5 17.0 
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Gatu-, park-, och badplatsprojekt 

I samband med VA-arbetena på Kattesandsvägen kommer gatubelysningen att uppgraderas och byggas ut 
i området. 

Arbetet med att reparera och stadga upp muren som håller upp Svinemyndevägen i Hunnebostrand har 
påbörjats. I samband med detta kommer även Västvatten AB att utföra VA-arbeten i vägen. 

Det kan bli aktuellt med ytterligare industrietableringar på Guleskär, om detta blir av kan det komma att 
behövas vissa modifieringar kring Bäckevikstorget. 

Kommunen har fått ett arv från en privatperson med förbehållet att pengarna ska gå till Stenbogens badplats. 
Arbete med planering och projektering för detta startas upp under hösten. 

Gång- och cykelvägen norr om Bovallstrand blev klar under det första tertialet. 

 

 

Hamnprojekt Utfall Jan - 
Aug 2021  

Total 
budget 

2021  

Återstår 
helår 2021  

0220 - Geoteknik gamla Hunnebo -0.3 -0.7 0.4 
0019 - Förbättring småbåtshamnar/bryggor -1.3 -3.9 2.5 
0029 - Åtgärder betong-sStenkajer -0.1 -2.7 2.5 
Summa hamnar -1.8 -7.2 5.4 

Hamnprojekt 

Strandpromenaden vid Sandbogen har färdigställts under årets första del och återinvigdes den 7 maj. I 
Hunnebostrand pågår arbetena med stabilitetshöjande åtgärder i dom norra delarna, den geotekniska 
utredningen är förnärvarande ute på samråd. 

På kajen vid Smögens Fiskauktion har företaget som byggde den nya kajen 2014 påbörjat garantiarbeten 
som kommer att vara avslutade under hösten. Sedan tidigare pågår en diskussion med Smögens Fiskauktion 
AB om att öka djupet vid kajen till 7 meter för att klara att ta emot större båtar, och i april gav Länsstyrelsen 
sitt medgivande till muddring och sprängning på platsen. Projektering och framtagande av handlingar för 
beslutsunderlag pågår. 
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Fastighetsprojekt Utfall Jan - 
Aug 2021  

Total 
budget 

2021  

Återstår 
helår 2021  

0307 - Fiberanslutningar fastigheter 0.0 -0.2 0.2 
0315 - Lekplatser på skolor och förskolor 0.0 -0.8 0.8 
0329 - Hunnebohemmet projektering -0.2 -11.5 11.3 
0339 - Hygienvårdsanläggning Kleven -0.7 -1.5 0.8 
0349 - Tillbyggnad brandstation Malmön 0.0 -0.4 0.4 
0362 - Utbyggnad skalskydd -0.9 -1.4 0.5 
0369 - Storköksutrustning  -0.5 0.5 
0370 - Flytt av förskola till Smögenskolan -4.8 -3.2 -1.5 
0374 - Hotellås Kvarnberget  -1.0 1.0 
0302 - Externhyresfinansierade investeringar -0.2 -0.3 0.2 
0303 - Åtgärder myndighetstillsyn lagkrav -0.2 -1.8 1.6 
0331 - Åtgärd plan energieffektivisering -0.4 -1.8 1.4 
0399 - Planerat underhåll -4.1 -8.7 4.6 
Summa fastighet -11.5 -33.1 21.6 

Fastighetsprojekt 

Hygienvårdsanläggningen på Kleven är i princip färdig. Det återstår att åtgärda besiktningsanmärkningar 
vilket bedöms kunna ske innevarande år. 

Skalskydd har byggts ut på Smögen skolan och på Hunnebostrand förskola i samband med renoverings-
arbeten. 

Smögenskolan har tagits i bruk som förskola. Visst arbete återstår och ett antal anmärkningar väntas behöva 
åtgärdas. Slutbesiktning hålls förhoppningsvis under september månad. Inom projektet "Flytt av förskola 
till Smögenskolan" har åtgärder konterats som gränsar till planerat underhåll. Rättelse kommer att ske innan 
årsbokslutet, alternativt kommer begäran om omfördelning av budget. 

Bland energieffektiviseringsåtgärder och åtgärder inom det planerade underhållet återfinns nya 
ventilationsaggregat på Hunnebostrand skola och i lokal ”Bryggan”. Nya bergvärmepumpar kommer att 
installeras på Hunnebostrands skola och möjligen hinns detta med även i ”Lådhallen” på Smögen. 
Projektering av solcellsanläggning för Kvarnberget pågår. 
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Övriga investeringsprojekt Utfall Jan - 
Aug 2021  

Total 
budget 

2021  

Återstår 
helår 2021  

0035 - Inventarier måltidsenheten -0.2 -0.9 0.7 
0045 - Inventarier lokalvård 0.0 -0.5 0.6 
Summa övrigt -0.2 -1.4 1.2 

Övriga investeringsprojekt 

Uppdatering av lokalvårdsenhetens maskinpark pågår och direktupphandling beräknas vara klar innan 
årsskiftet. Nya matvagnar har köpts in till Hunnebohemmet. 

 

 

Köp & försäljning av fastigheter Utfall Jan - 
Aug 2021  

Total 
budget 

2021  

Återstår 
helår 2021  

0001 - Fastighetsköp (mark & byggnad) -2.6  -2.6 
0004 - Fastighetsförsäljning (byggnader)  3.5 -3.5 
0006 - Försäljning markreserv / reglering 3.6  3.6 
Summa Inköp & försäljning av fastigheter 1.0 3.5 -2.5 

Köp & försäljning av fastigheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-14 att förvärva Hovenäs 1:337 inom detaljplane-
området "Hovenäs hamn" för 2,6 mnkr. 

Därtill har kommunen efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott sålt har under året beslutat att sälja 
fastigheterna: 

• Hovenäs 1:365 för 1,2 mnkr, 

• del av Hovenäs 1:3 för 2,0 mnkr. 

• överföra del av Malmön 1:325 till Malmön 1:389 för 0,4 mnkr 

Genom ett delegationsbeslut såldes också tilläggsmark till en bostadsfastighet för 25 tkr 

Förvaltningen avvaktar säkrare prognoser om antalet barn och elever innan ytterligare förslag till 
försäljningar av fastigheter med byggnader föreslås. Utredning om rockader i lokalförsörjningen pågår men 
sannolikt säljs inga fastigheter av detta slag under innevarande år. 

  

mailto:info@sotenas.se


 

 
 

 

 
www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 21 av 27 

Personalrelaterad uppföljning 

Sjukfrånvaro 

 
Grafen visar sjukfrånvaron månad för månad, 2021 (mörk) jämfört med 2020 (ljus) 

 

 Sjukfrånvaro jan-
aug 2020, i % 

varav 
långtidssjukfrånvaro, 

jan-aug 2020, i % 

Sjukfrånvaro jan-
aug 2021, i % 

varav 
långtidssjukfrånvaro, 

jan-aug 2021, i % 
Alla kön 6.2% 35.3% 8.3% 65.5% 
Kvinna 6.6% 37.3% 10.0% 66.8% 
Man 5.6% 31.2% 5.4% 61.4% 
     
Alla åldrar 6.2% 35.3% 8.3% 65.5% 
<=29 9.9% 33.5% 4.4%  
30-49 6.8% 26.9% 7.8% 55.9% 
50-99 5.0% 46.4% 9.3% 77.4% 

 

En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Inom flera av kommunstyrelsens 
verksamheter kan en del yrkesgrupper arbeta på distans vilket gör att medarbetare trots exempelvis lätta 
symtom eller vid smittspårning av covid-19 kunnat fortsätta arbeta vilket gett en relativt låg sjukfrånvaro. 
Jämfört samma period föregående år har sjukfrånvaron ökat med två procentenheter inom 
kommunstyrelsens verksamheter, och då främst inom måltid- och lokalvårdsenheten samt 
ekonomiavdelningen. Detta beror till stor del på att personalen inom måltid- och lokalvårdsverksamhet ska 
vara hemma vid minsta symtom. Det är dock viktigt att vidta åtgärder för de som arbetar på distans då det 
kan innebära både fysiskt men även psykiskt sämre arbetsförhållanden samt ge information, stöd och 
tydliga riktlinjer och rutiner för de medarbetare som behöver vara på plats och arbeta i verksamheterna. 
Samtliga chefer följer upp sjukfrånvaron på enheten och skapar individuella rehabiliteringsplaner vid 
behov. 

Rutiner med samtal vid första sjukdagen och löpande under sjukperioden samt vid behov upprättande av 
rehabiliteringsplaner följs inom samtliga verksamheter. Individuella rehabiliteringsplaner med aktiviteter 
tas fram där behov finns för att minska sjukfrånvaron och skapa förutsättningar för ökad frisknärvaro på 
individnivå. 
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Personalkostnader 

Årets personalkostnader är 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaden för månadslön har varit lägre än 
budgeterat men till stor del ersatts av timlöner och sjuklöner. Sjuklönekostnaderna för kommunstyrelsens 
verksamhet är cirka 0,2 mnkr lägre under perioden än jämfört samma period föregående år. Detta beror på 
att den korta sjukfrånvaron har minskat och det är den korta sjukfrånvaron som genererar högst 
sjuklönekostnader för arbetsgivaren. 

Överskott mot budget avseende personalkostnader för perioden beror delvis på att medel som avsatts för 
projektledare avseende införande av heltid inte har använts helt då det inte funnits möjlighet att genomdriva 
projektet fullt ut under pandemin. Projektmedel för heltid kommer att användas under hösten. Det har även 
varit lägre kostnader för facklig verksamhet vilket kan variera under året beroende på vilka 
verksamhetsförändringar eller andra typer av samverkansbehov som finns i organisationen. Inom AME är 
det lägre personalkostnader pga. långa handläggningstider hos Arbetsförmedlingen för de beslutsunderlag 
som krävs inför anställning. Förväntas i balans under året. Räddningstjänsten har haft lägre kostnader än 
normalt på grund av färre övningar för deltidsbrandmännen. 

Drift- och projektavdelningen avviker inte från budget avseende personalkostnaderna. Inom måltids- och 
lokalvårdsverksamheterna är kostnaderna för månadslön lägre än budgeterat medan timlönekostnaderna 
ligger något över budget. Detta beror på den höga sjukfrånvaron samt anpassningar i Sotenässkolans kök. 

Markförvaltningen har sedan december 2020 haft två mark- och exploateringsingenjörer på projekt-
anställningar för att ta hand om den långa ärendekön. Projekttiden avser året 2021 med målet att kraftigt 
reducera MEX-kön. Förslaget finansieras i första hand av medel som genereras av ärendehanteringens 
minskning. Eventuellt underskott finansieras av Kommunstyrelsens ofördelade medel. 

Kompetensförsörjning 

Både Kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamhet har reviderat personalförsörjningsplanen och 
tagit fram de gemensamma fokusområden som ska arbetas med under året. Inom allmänna verksamheter 
kommer det de närmaste åren behöva ske en översyn av samtliga administrativa processer. Dels för att 
förenkla för användarna så att kommunen upplevs mer tillgänglig, men också för att effektivisera och 
digitalisera arbetet för att på så vis använda resurserna rätt. Resurser behövs för att driva förändringsarbete 
och utveckla befintliga samt nya processer. För att klara utmaningen krävs både en kompetenshöjning av 
befintlig personal men även en annan kravbild vid nyanställning. Pensionsavgångarna är inte så hög de 
kommande åren. 

Enligt personalförsörjningsplanen inom tekniska verksamheten behövs en grundläggande utbildning av 
verksamhetssystemen i lokalvården och i drift- och projektverksamheten. Utbildningen kan hållas av SML-
IT och innebär därmed ingen kostnad. Under 2021 genomförs utbildningen "PRYL-projekt yrkesbevis för 
lokalvårdare" för att säkerställa lokalvårdares kompetens. 

Inom måltidsenheten kommer alla från och med 1 april som är utbildade kockar och arbetar i tillagningskök 
att ha befattningen kock. Övriga kommer att ha befattningen måltidsbiträde. De som inte har utbildning 
kommer att erbjudas validering. Måltidsenheten kommer att utbilda 1 kock som ska bli yrkesbedömare. 
Yrkesbedömaren kommer sedan att kunna validera personal. 

Inom markförvaltningen finns det en utbildningsplan upprättad inom ramen för bidrag från omställnings-
fonden. 

En omställning bör också ske för att möta medarbetares krav på en framtida arbetsgivare kring flexibilitet, 
utvecklingsmöjligheter och anställningsformer. 
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Övriga verksamhetsnyckeltal 

 2017 2018 2019 2020 2021 
jan-aug 

Antal inskrivna individer hos 
arbetsmarknadsenheten 

158 176 147 100 80 

... varav andel 16 - 24 år 28% 28% 29% 31% 34% 
Antal avslutade individer 73 103 115 65 33 
... varav andel 16-24 år 33% 32% 33% 38% 36% 
Nettokostnad arbetsmarknadsenheten (mnkr) 6,0 5,8 3,7 5,0 3,9 
      
Antal utryckningar, räddningstjänst 327 366 294 297 187 
... varav andel brand i byggnad 6 11 10 9 10 
... varav andel trafikolyckor 26 25 25 12 15 
... varav andel bärhjälp hemtjänsten 25 38 25 7 3 
... varav andel hjärstoppslarm 12 22 18 16 11 
... varav andel självmordsförsök 0 3 1 3 1 
Nettokostnad räddningstjänst (mnkr) 13,1 13,2 13,8 14,0 8,5 
      
Antal gästnätter i hamnarna 18 503 19 680 18 520 15 002 16 800 
... varav antal/andel gästnätter i hamnarna under 
försäsong 

2% 2% 2% 3% 2% 

... varav antal/andel gästnätter i hamnarna under 
eftersäsong 

1% 1% 1% 2% Helår 

Nettokostnad i gästhamnsverksamheten (mnkr) 1,4 1,7 0,6 0,9 1,0 
      
Antal m2 lokaler 64 900 64 900 62 400 61 800 61 800 
Antal m2 per invånare 7,2 7,2 6,9 6,8 Helår 
Bruttokostnad per m2 lokaler (kr) 716 720 722 748 Helår 
      
Antal mottagna fakturor, kommunen totalt 25 636 24 230 24 303 24 630 16 449 
...varav andel e-fakturor 60% 63% 86% 92% 95% 
... varav andel touchless fakturor - - - 13% 20% 
      
Antal inneliggande ärenden inom 
markförvaltningen 

- - - 605 645 

 

 Jan 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Apr 
2021 

Maj 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

Aug 
2021 

Mottagna 
fakturor 

2 358 2 067 2 142 2 551 1 720 2 148 1 970 1 493 

Andel e-fakturor 95% 95% 93% 97% 95% 92% 96% 94% 
Andel touchless 
fakturor 

19% 17% 21% 17% 24% 23% i.u. i.u. 
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Individer inom arbetsmarknadsenheten 

Det låga antalet inskrivningar beror på minskade anvisningar gällande arbetsträning och praktik från 
Arbetsförmedlingen, vilket förväntas vända under året. De person som varit inskrivna och har avslutats, har 
gått vidare till andra instanser och varit prövningar med instanser via SOL, LSS och VI-projektet som 
arbetar med ungdomar som omfattas av det kommunala aktivtestansvaret. Detta förklarar den låga andelen 
som gått vidare till studier och arbete under perioden. Antalet anvisningar förväntas öka under hösten då 
implementeringen av den förvaltningsövergripande samverkansmodellen startas upp och de personer som 
uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen ska erbjudas insatser genom arbetsmarknadsenhetens 
verksamheter. 

Utryckningar inom räddningstjänsten 

Händelserna är i antal likt tidigare år men brand i byggnad har ökat. 

Gästnätter i hamnarna 

Kommunen har sålt fler gästnätter i hamnarna 2021 jämfört med 2020. Antalet gästnätter kommer dock 
inte under år 2021 nå samma nivåer som under åren 2017 - 2019. 

Antal mottagna fakturor 

Andelen e-fakturor uppgår till 95 procent under perioden och andelen av så kallade touchless-fakturor har 
ökat. Med touchless menas fakturor som uppfyller vissa fastställda villkor och kan automatiskt behandlas i 
systemet utan manuell handpåläggning, exempelvis telefonifakturor. Arbete pågår löpande med att öka 
andelen touchless genom att lägga upp abonnemang på automatattest. Det innebär att resurser frigörs för 
alla verksamheter och det administrativa arbetet minskar. För att vidhålla god intern kontroll, erhåller 
samtliga chefer en förteckning kvartalsvis över vilka abonnemang de har som ligger på automatattest. 

Ärenden inom markförvaltningen 

Under augusti och inledningen av september genomfördes ett antal fokusdagar där samtliga företagsärenden 
genomgicks. Dessa ärenden kommer att synas i statistiken sedan beslut fattats vilket planeras till årets sista 
del. Ur arbetsmiljöskäl är det viktigt att begränsa antalet pågående ärenden, och från kundperspektiv 
behöver antalet ärenden som ännu inte tilldelats handläggare minimeras och handläggningstiden begränsas. 
En ovarsam fördelning här kan bli kontraproduktiv från båda perspektiven. Införande av nytt 
verksamhetssystem planeras under år 2022, parallellt med införande av nytt ekonomisystem. 
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Årets verksamhet 
Företagsklimat 

En kommunikationsplan för näringslivet är framtagen, och handlingsplaner för att förbättra 
företagsklimatet i kommunen är under framtagande. Arbete pågår med en potentiell etablering av ny 
industri på Guleskär i Kungshamn samt även mindre ärenden som utökning av befintliga verksamheter, 
diverse markfrågor och övriga allmänna frågeställningar från lokala näringslivet. Under året har cirka 30 
företag besökts, där kommunledningen deltagit vid fyra besök. 

Markförvaltningen arbetar under året med att förbättra ärendebalansen, vilket möjliggörs i och med 
enhetens projektanställda medarbetare. Samtliga pågående och ofördelade företagsärenden har gåtts 
igenom samtidigt som redovisningen av ärenden förbättrats, rutiner utformats och tätare dialog mellan 
politik och förvaltning införts. Detta inger hopp om att situationen med ärendebalansen kommer att kunna 
lösas även om det kommer att ta ännu en tid. 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Anvisningsbara platser kommer under året finnas för underhåll av vandringsleder och motionsspår. 
Statsbidrag har beviljats för ungdomsjobb som kommer skapa möjligheter till kortare anställningar under 
hösten. Pga. sommarens kraftiga regnoväder som spolat bort vägar på motionsspår och vandringsleder 
pågår i nuläget återställningsarbeten. 

Projektmedel har beviljats för att fortsatt arbeta med att bemanna den marina återvinningscentralen/ 
strandstädning under 2021. Det har också skapat möjlighet till projektanställningar riktade specifikt till 
ungdomar 18 - 24 år. 

Den förvaltningsövergripande samverkansmodellen som tagits fram för att snabba på vägarna för våra 
kommuninvånare att komma till egen försörjning genom arbete eller studier, blev klar under juni månad 
och implementeringsarbetet pågår och förväntas startas upp under september. 

Hittills i år har Sotenäs kommun tagit emot 50 procent av kommunens anvisningsantal gällande flyktingar, 
vilket skett genom ett nära samarbete med Sotenäsbostäder AB och socialtjänsten. 

Hållbarhet 

Vid årets första kommunfullmäktige antogs Hållbarhetsstrategi 2030, vilket innebär att det nu finns en 
styrning och prioritering för förvaltningarnas och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån fyra 
fokusområden. En ny kostpolicy håller på att tas fram och har remitterats till omsorgsnämnden, 
utbildningsnämnden och hållbarhetsrådet för att slutligen antas i kommunfullmäktige. 

Symbioscentrum har deltagit i det Nordiska närverket Nordic Circular Hubs för facilitering av 
symbiosutveckling och även presenterat Sotenäs Symbioscentrum för flertalet intressenter, bl.a. Siemens. 
Förutom pågående projekt har nya projekt beviljats, bl.a. SIR – Sustainability, Innovation and Resilience, 
Blå mat, och Hållbar kunskapsturism. 

Sotenäs Marina Återvinningscentral har tagit hand om cirka 25 ton marint avfall. Ett projekt har påbörjats 
tillsammans med Naturvårdsverket och Havs-och Vattenmyndigheten för att utveckla systemet kring 
återvinning av fiskeredskap. I testbädden för marint avfall har två nya företag gått med i projektet vilket 
innebär att tolv företag är nu anslutna i projektet som testar nya applikationer för materialet som samlas in 
till anläggningen. Projektmedel har beviljats för att fortsatt arbeta med att bemanna marina 
återvinningscentralen/strandstädning under 2021. Kommunen har fått frågan om att visa upp arbetet med 
marina återvinningscentralen på världsutställningen i Dubai 2022, och nu pågår ett arbete med en film som 
visar hela värdekedjan från insamling till nya produkter. 

Kommunen har fått bidrag för infrastruktur för el-bilar (laddningsplatser), vilka kommer sättas upp vid 
räddningstjänsten, tekniskas förråd och Hunnebohemmet. 
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Under sommaren drog ett skyfall in över kommunen vilket orsakade stora problem med översvämningar. 
Ett arbete är under uppstart tillsammans med Västvatten AB för att undersöka vad som kan göras för att 
mildra samhällseffekterna vid framtida liknande händelser. 

Årets hållbarhetspris har i år delats ut till Klevs Gård. 

Digitalisering 

Införande av e-arkiv syftar till att öka tillgängligheten till arkivhandlingar då arkivet digitaliseras. Den 1 
januari 2021 infördes "ersättningsskanning" vilket innebär att en inkommen pappershandling får 
gallras/slängas efter att ha omvandlats till en digital handling. Under året har även digital signering av 
handlingar införts i verksamheterna. 

Införande av e-arkiv syftar till att öka tillgängligheten till arkivhandlingar då arkivet digitaliseras. Den 1 
januari 2021 infördes "ersättningsskanning" vilket innebär att en inkommen pappershandling får 
gallras/slängas efter att ha omvandlats till en digital handling. Under året har även digital signering av 
handlingar införts i verksamheterna. 

Arbetet med att utveckla nya e-tjänster och kopplingar mellan kommunens e-tjänsteplattform och externa 
system fortlöper. Ett flertal nya e-tjänster har publicerats och kommunens e-tjänsteplattform är nu koppad 
till Bolagsverkets sammansatta bastjänst och den första e-tjänsten som nyttjar kopplingen är publicerad. 
Detta är "ansökan om tobakstillstånd" vilket också är första e-tjänsten kopplat till Serverat-projektet. 
Bolagsverket tillhandahåller sin sammansatta bastjänst för att på ett strukturerat sätt kunna hämta ut 
företagsinformation i e-tjänster. Även ansökan om specialkost är nu digitaliserad och följer de nationella 
riktlinjer som finns tillgängliga, och ansökningar om enskilda avlopp och tillhörande entreprenörsrapporter 
finns nu tillgängliga digitalt. 

Upphandling av nytt hamnsystem är pågående, och upphandling av nytt avtals-, och kösystem för arrenden, 
tomtköer mm är också igång. 

En ”Möbelkatalog” håller på att tas fram för återbruk av kommunens möbler. Katalogen blir som en 
beställningssida där alla begagnade möbler finns listade och reservationer kan göras. Syftet är att förenkla 
återbruk av möbler och att på ett enklare sätt se vilka möbler som finns tillgängliga. 

Under våren har studenter från Högskolan Väst genomfört ett studentprojekt i samarbete med kommunen. 
Syftet med projektet var att på idéstadie skapa upp grafiska representationer över en möjlig 
mobilapplikation för ”Offentliga Toaletter”. Idéerna kan kommunen använda vidare i framtida 
utvecklingsprojekt. 

Omstrukturering 

En intern omorganisation mellan teknisk verksamhet och kansliavdelningen är genomförd där mer 
administration centraliserats och organiserats inom kansliavdelningen. Här finns numer alla nämnd-
sekreterare, registratorer och administratörer. 

Arbetsmarknadsenheten har under året tagit över verksamheten för underhåll av vandringsleder och 
motionsspår, varför en styrgrupp har skapats med representanter från Näringsliv & Utveckling, Kultur & 
Fritid samt samhällsbyggnadsförvaltningen vilka bjuds in vid behov. 

Efter uppsägning av ramavtal år 2020 pågår diskussioner om framtida förvaltning av en av kommunens 
fastigheter. 

Covid-19 

Stora delar av de administrativa verksamheterna har under året arbetat på distans. Arbetssättet har medfört 
att det under året genomförts en rad interna workshops och utbildningar digitalt. En del utbildningsinsatser 
som krävt fysisk närvaro har inte kunnat genomföras under året. Övning, utbildning och kursverksamhet 
för räddningstjänstens RIB-personal (deltidsbrandmän) har påverkats negativt då endast de nödvändigaste 
momenten har genomförts. Räddningstjänsten har ett stort behov av att utbilda nya brandmän när 
restriktionerna tas bort. Under året har arbetssättet med digitala nämndsmöten fortsatt. 
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Köket på Sotenässkolan har påverkats av covid-19 då åk 5 och 6 äter lunch i Folkets hus, vilket innebär att 
mat packas i lådor som hämtas upp av skolpersonal. Högstadiet har haft växelvis distansundervisning under 
vårterminen och matlådor har lagats och packats till elever som distansundervisats. Restaurangen på 
Kvarnberget är fortfarande stängd tillsvidare på grund av covid-19. 

Lokalvårdsverksamheten har påverkats då coronapandemin krävt andra städmetoder än vanligt och 
åtgången på tvål, papper och yt-desinfektion har ökat markant. Detta leder troligtvis till en ökad åtgång 
även i framtiden eftersom god handhygien motat smittspridning av såväl covid-19 som magsjuka. Då flera 
verksamheter till följd av pandemin haft annorlunda städbehov än planerat, har lokalvårdarnas flexibilitet 
varit av stort värde under året, då de förflyttats till den verksamhet som bäst behövt lokalvården och 
arbetstiden har kunnat nyttjas optimalt. 
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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.  
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Sotenäs kommun, delårsrapport januari - augusti 2021 
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.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2021 samt prognos 2021. 
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Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta arbetet med att genomföra 
upprättade åtgärdsplaner. 

Bilaga/Bilagor 

• Delårsrapport januari-augusti 2021, daterad 2021-09-27 
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Den kommunala koncernen består av:  
- de kommunala nämnderna, inklusive Miljö-

nämnden i mellersta Bohuslän (MimB) vilken är en 
gemensam nämnd mellan kommunerna Sotenäs, 
Munkedal och Lysekil,  

- stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun, och 
- fyra kommunala bolag. De kommunala bolagen 

Sotenäsbostäder AB, Sotenäs RehabCenter AB, och 
Sotenäs Vatten AB ägs till 100 procent av Sotenäs 
kommun. Rambo AB ägs till 25 procent av Sotenäs 
kommun. Resterande del ägs av kommunerna Lysekil, 
Munkedal och Tanum.  

Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun ingår i 
koncernen men är vilande och har inte innehavt några 
lokaler under året. 

 
 

Sammanfattning  
Delårsrapporten för januari – augusti 2021 görs för tredje året i rad per tertial, istället för som tidigare, per 

kvartal. Rapporten är indelad i en förenklad förvaltningsberättelse samt en ekonomisk uppföljning. 
 

Kommunkoncernen 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Resultatet för kommunkoncernen för perioden uppgår till +41,1 mnkr (föregående år +46,3 mnkr). Prognosen 
på helår beräknas landa på +29,9 mnkr (ojusterat för koncerninterna poster). Skillnaden i utfall jämfört med 
helårsprognos beror i huvudsak på att kommunens nämndsverksamhet där nettokostnader väntas öka med 5,1 mnkr 
utöver budget under tredje tertialet, därtill prognostiseras mycket låga vinster från fastighetsförsäljningar under 
tredje tertialet.  

Investeringarna på helår beräknas uppgå till cirka 117 mnkr, utfallet för perioden uppgår till cirka 58 mnkr.  
 
 

 
Kommunen 

Resultatet för perioden uppgår till +25,3 mnkr och 
har jämfört med budget för perioden en positiv 
avvikelse med 17,6 mnkr. Det innebär att resultat i 
förhållande till skatteintäkter och kommunal 
utjämning för perioden uppgår till 6,8 procent.  

Prognosen på helår beräknas uppgå till 
+18,3 mnkr. Det är en förbättring med 12,8 mnkr 
jämfört med helårsbudgeten som uppgår till 
5,5 mnkr. Resultatet i förhållande till skatteintäkter 
och kommunal utjämning beräknas således för 
helåret landa på 3,3 procent jämfört med budget 1,0 
procent. Skillnaden i helårsprognos jämfört med 
helårsbudget beror i huvudsak på ökade 
skatteintäkter jämfört med budget (+18,0 mnkr). 
Resultatet påverkas negativt av nedskrivningar av 

tidigare aktiverade översikt och detaljplaner  
(-10,0 mnkr). Nämndverksamheten beräknas på 
helåret hamna i nivå med budget och centrala 
nettokostnader beräknas understiga budget. 

 Investeringarna uppgår för perioden till 
18,6 mnkr (inklusive försäljningsinkomster), helårs-
prognosen ser ut att landa på 32,5 mnkr (budget 64,1 
mnkr). Givet att prognosen håller kommer 
självfinansieringsgraden för investeringar vara 
bättre än kommunfullmäktiges mål och beräknas 
uppgå till 176 procent.  

Prognostiserad måluppfyllelse visar att 
kommunen 2021 uppfyller god ekonomisk hus-
hållning då samtliga finansiella mål beräknas 
uppnås, och majoriteten av verksamhetsmålen visar 
på en mycket god måluppfyllelse.  
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Förvaltningsberättelse  
I förvaltningsberättelsen ingår uppföljningen av 
viktiga förhållanden för kommunens resultat och 
ställning, kortfattad beskrivning av händelser av 
väsentlig betydelse och förväntad utveckling, 
uppföljning av god ekonomisk hushållning samt 
balanskravsutredning och väsentliga personal-
förhållanden 
 
Viktiga förhållande för resultat 
och ekonomisk ställning 

Avsnittet syftar till att belysa sådana förhållanden 
som inte redovisas i balansräkningen eller resultat-
räkningen, men som är viktiga för bedömningen av 
den kommunala koncernens och kommunens resultat 
eller ekonomiska ställning 
 
Samhällsekonomin 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrev i 
senaste ekonomirapporten (maj 2021) att 
konjunkturen under 2021 beräknas stärkas allt 
snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt 
beräknas uppgå till dryga 3 procent. Senast den 5 
september förväntas hela den vuxna befolkningen i 
Sverige ha erbjudits en första dos skyddande vaccin. 
I takt med sjunkande smitta och minskad 
vårdbelastning kommer restriktioner att kunna 
mildras och, framförallt under hösten, förväntas ge 
en extra skjuts till konjunkturen. Denna utveckling 
förväntas inte minst att gynna de inhemska 
tjänstenäringarna.  

Både 2021 och 2022 beräknas en hög BNP-
tillväxt. Med en allt starkare återhämtning för 
arbetade timmar. Däremot beräknas det dröja flera år 
innan arbetsmarknaden är återhämtad. Trots en 
relativt snabb svensk konjunkturuppgång beräknas 
andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som 
gällde före pandemin.  

 
Kommuner 

Kommunsektorn visade på rekordhöga resultat 
2020, ett överskott om knappt 30 miljarder. De 
samhällsekonomiska förutsättningarna pekade inför 
2020 på en svag utveckling av intäkter. Därför 
tillfördes också 3,5 miljarder i ökade generella 
bidrag. Men när pandemin slog till innebar det att 
vissa verksamheter fick stängas, andra fick lägre 
efterfrågan. 

Inom äldreomsorgen blev antalet brukare betydligt 
färre än vanligt. Nyttjande av skolbarnomsorg 
minskade på grund av hög sjukfrånvaro bland barnen 
kombinerat med att många föräldrar arbetade 
hemma. Detta är också en förklaring till de höga 
resultaten. Omsorgen drabbades av höga mer-
kostnader men som i hög utsträckning 
kompenserades av staten. Även full kompensation 
utgick för sjuklöner under del av år och under slutet 
av året med delvis kompensation. Därtill ökade de 
generella bidragen med 19 miljarder. Bara under 
2020 kom regeringen att lägga fram tolv 
ändringsbudgetar, utöver de två ordinarie under vår 
och höst. Den osäkra tiden krävde helt enkelt 
flexibilitet och rekordsnabba omställningar. 

Framförallt kommunerna väntas att, likt 2020, få 
ett positivt resultat i år till följd av de tillfälliga 
statsbidragen under pandemin. Men i en oviss tid är 
de exakta ekonomiska konsekvenserna svåra att 
förutspå. 

Osäkerhetsfaktorerna är många och utvecklingen 
i samhället avhängig smittspridning, vaccinations-
takt och restriktioner. Arbetslösheten kommer att 
vara fortsatt hög fram till 2024 och pandemin 
kommer få en rad långsiktiga konsekvenser för 
kommunsektorn. 

 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Kommunfullmäktige har beslutat att Sotenäs får 
avsätta medel i RUR. Reserven får användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Ett sätt att 
avgöra om RUR får disponeras är att jämföra 
utvecklingen av det årliga underliggande skatte-
underlaget för riket med den genomsnittliga utveck-
lingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning 
får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet.  

Sotenäs RUR uppgår till 20,0 mnkr vilket också 
är maximal nivå enligt kommunfullmäktiges beslut. 
Med SKR:s senaste prognos är det möjligt att 
utnyttja RUR för verksamhetsår 2022, 2023 och 
2024. 

Källa: Sveriges kommuner och regioner, cirkulär 
21:31 
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Pandemi 

Under 2020 ökade de generella bidragen med 
19 mdkr för att kompensera för befarad lägre 
utveckling av skatteunderlaget. Därtill ersattes för 
sjuklöner, merkostnader inom omsorgsverksamhet, 
kompensation för extra livsmedelstillsyn, bidrag för 
minskad isolering av äldre mm. Full kompensation 
för sjuklöner utgick för perioden april till juli. För 
augusti och september utgick delvis ersättning.  

Under 2021 kvarstår de höga generella bidragen 
samt delvis kompensation för sjuklöner fram till och 
med september månad.  

 
Sotenäs  

Skatteunderlagstillväxt 

För 2020 var skatteunderlagstillväxten den lägsta 
på tio år. För 2021 ses en klar förbättring av 
skatteunderlagstillväxten framförallt beroende på 
ökning av löneinkomster. För Sotenäs syns det också 
tydligt i den senaste skatteprognosen (augusti 2021). 
Framförallt i en markant förbättring av slut-
avräkningen. Sammantaget, jämfört med budget 
2021, ökar skatteintäkter med 12,3 mnkr. I 
jämförelse med bokslut 2020 ökar intäkterna med 
10,7 mnkr.  

 
För 2020 ökade regleringsposten till 26,9 mnkr, 

detta som en del i ökad kompensation för den 
pågående pandemin där skatteintäkterna befarade 
sjunka markant. För 2021 kvarstår denna 
kompensation och uppgår till 27,2 mnkr i senaste 
skatteprognosen. Dessa bidrag kommer succesivt att 
avta och för budget 2023 beräknas posten uppgå till 
14,5 mnkr. Prognosen på helår indikerar ett 
överskott mot budget på cirka 17,9 mnkr.  

Sammantaget ökar skatteintäkter och kommunal 
utjämning med 3,4 procent (18,3 mnkr) 2021 jämfört 
med bokslut 2020. 
 
Övriga ersättningar och riktade 
stadsbidrag 

För sjuklöner har erhållits ca 2,8 mnkr under året 
och kompenserar därmed delvis sjuklönerna för 
perioden januari till juli. De riktade statsbidragen har 

ökat 2021 både till omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden.  
 
Demografi 

 
2020 ökade befolkningen med 39 personer från 

9 061 till 9 100 personer. Detta berodde på hög in-
flyttning till kommunen vilket övervägde både 
utflyttning och det negativa födelsenettot.  

Uppgifter från kommuninvånarregistret (KIR) 
visar att Sotenäs befolkning per 17/9 2021 ökat med 
39 invånare jämfört med årsskiftet 2020 och uppgår 
till 9 139. 

Befolkningen karaktäriseras av att andelen 
personer 65 år och äldre är mycket hög. Det framgår 
också genom måttet demografiska försörjnings-
kvoten, vilket beräknas som summan av antal 
personer 0 - 19 år och antal personer 65 år och äldre 
dividerat med antal personer 20 - 64 år. Önskvärt är 
ett lågt värde. Sotenäs värde för 2020 uppgick till 
1,00. För riket var motsvarande värde 0,77 och för 
Västra Götalands Regionen 0,88.  

Källa: SCB. 
 

Finansiella risker 

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och 
beskriva eventuella ränte- och valutarisker. 
Kommunen amorterade hela låneskulden under 2018 
och därmed är kommunens ränterisk mycket låg för 
kommande år. Kommunen har inga utlandslån och 
löper därmed heller ingen valutarisk. 

För kommunkoncernen ser bilden annorlunda ut 
då dagens sammanlagda koncernlåneskulden uppgår 
till 773 mnkr. Med mycket låga räntor påverkar 
räntekostnaderna bolagen marginellt. Däremot är 
risken påtaglig vid en kommande räntehöjning. 

 
  
 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 

Skatteintäkter 474,5 472,9 485,2 

Utjämning  33,9 33,1 39,1 

Fastighetsavgift 34,5 37,2 36,9 

Summa 542,9 543,3 561,2 

Ålder 2018 2019 2020 2021-08 

0 – 19 1 494 1 500 1 459 1 410 

20 – 64 4 581 4 556 4 549 4 509 

65 – 79 2 245 2 306 2 391 2 463 

80 + 710 699 701 757 

Summa 9 030 9 061 9 100 9 139 
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Kommunens borgensåtaganden 

Borgensåtagande redovisas utanför balans-
räkningen. Kommunens borgensåtagande är en 
viktig del i bedömning ur ett riskperspektiv. Totalt 
har kommunfullmäktige beviljat borgensåtagande 
med 959,6 mnkr. Av dessa är (per 2020-12-31) 786,5 
mnkr ianspråktaget. Under 2020 utökades borgens-
åtagandet med ytterligare 100,0 mnkr till 
Sotenäsbostäder AB. Bostadsbolaget står också för 
störst andel av förpliktelsen med 643,8 mnkr. 
Därutöver tillkommer borgen för Sotenäs Vatten AB 
på 280,0 mnkr. För Sotenäs RehabCenter AB finns 
åtagande om ca 25,0 mnkr samt för Rambo AB ett 
åtagande om 25,8 mnkr.  

Kommunen har också några mindre borgens-
åtagande i föreningar samt även solidarisk borgen 
för Kommuninvest samtliga förpliktelser. I nuläget 
överstiger Kommuninvest tillgångar dess skulder.  

Sammantaget bedöms risken som låg för dessa 
skulder. 

 

Pensionsåtagande 

Kommunen redovisar pensionerna enligt den så 
kallade blandmodellen. Blandmodellen innebär att 
den större delen av pensionsskulden redovisas utan-
för balansräkningen bland ansvarsförbindelser. 
Under våren 2021 beslutade RIPS-kommittén om att 
ett förändrad livslängdsantagande. Med en för-
ändring framförallt för män. Med högre livslängds-
antagande medför en ökning av pensionsskulden då 
pensionsförmånen är livsvarig. 

För Sotenäs har en ny pensionsprognos beräknats 
av Skandia, prognosen bygger på de nya livslängds-
antagandena.  

För Sotenäs del beräknas inte detta antagande 
medföra ökad ansvarsförbindelse på helår 2021 eller 
högre kostnader än jämfört med tidigare prognoser.  

För helår 2021 bedöms ansvarsförbindelsen upp-
gå till 220,1 mnkr (bokslut 2020 223,6 mnkr). 

Efter 1998 ändrades redovisningen och en 
löpande inbetalning av pensionskostnaderna görs 
numera kontinuerligt. Kostnader för pensioner 
beräknas 2021 belasta årets resultat med 37,2 mnkr 
jämfört med 41,2 mnkr för år 2020. 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande 
som påverkar och tränger undan verksamhets-
kostnader. Totalt sett innebär dessa åtaganden en 
hög risk. 

 
 
 
 

  

Bolag Beviljat Utnyttjat Kvar  

Sotenäsbostäder AB 643,8 507,8 136,0 

Sotenäs RehabCenter AB 25,0 25,0 0,0 

Sotenäs Vatten AB 280,0 243,0 37,0 

Rambo AB 25,75 0,0 25,75 

Föreningar 10,8 10,8 0,0 

Summa 959,6 786,6 198,8 

mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2021-09-27 
 
 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 7 av 39 

 
 

 
 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering risk 

Omvärldsrisk 
Befolkning 

Demografisk försörjningskvot  Kommunen  Arbete pågår för ökad inflyttning 
i åldersgruppen arbetsför ålder 
men även att få ungdomar att, 
efter fullföljd utbildning, 
återvända till kommunen.  

Omvärldsrisk 
Riktade statsbidrag 

Under året har ett antal riktade 
statsbidrag tillkommit. Fram-
förallt inom äldreomsorg. Vilket 
är positivt, då dessa bidrag är 
riktade kan de komma att 
upphöra med kort tidshorisont. 
Att budgetera och permanent 
höja verksamhetens kostnader är 
en risk för kommande år.  
  

Kommunen Arbete pågår med 
implementering av dessa 
tillkommande medel.  

Verksamhets-
risk  
Kompetens-
försörjning 

Ökat antal pensionsavgångar 
kommer att ske inom en 
överskådlig framtid samt även 
behov av nyrekrytering. 

Kommunen Samtliga förvaltningar arbetar 
med personalförsörjningsplan. 
För att kunna ersätta kompetenser 
kommunen tappar i samband med 
pensionsavgångar. Men också för 
att kunna rekrytera nya behov 
samt bibehålla och utveckla 
befintlig personal. Medel ur 
omställningsfonden används då 
det är möjligt. 
 

Verksamhets-
risk  
Eftersatt underhåll 
av fastigheter 
 

Minskar värdet på tillgångarna Kommunen, 
kommunstyrelsen.  Genomföra underhållsplaner. 

Finansiell risk 
Ränterisk 

Hög skuldsättning ger 
betydande kostnadseffekter vid 
ökad räntenivå.  

Kommunala 
koncernen 

Bedöms i dagsläget som låg. 
Reporäntan ligger kvar på 0,00 
procent. Bostadsbolaget har 
räntesäkrat delar av lån genom så 
kallade swappar. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Syftar till att upplysa om händelser av väsentlig 
betydelse för den kommunala koncernen och 
kommunen som har inträffat under räkenskapsåret 
eller efter dess slut. 
 
Företagsetablering 

Under året har Sotenäs arbetat med en etablering 
av cirkulär industripark som kommer att bedriva 
Europas största landbaserade laxodling. Etab-
leringen kommer, om tillstånd ges, att påverka hela 
kommunkoncernen på många olika sätt. Med ökade 
skatteintäkter och arrendeintäkter, men också med 
förhoppning av ökat antal invånare och en jämnare 
åldersfördelning. Detta innebär också ökade krav på 
tillgången till bostäder, renhållning samt vatten-
försörjning vilket direkt påverkar de kommunala 
bolagen. Utan godkänt miljötillstånd kommer 
etableringen inte att realiseras. Företaget planerar att 
skicka in miljöansökan under 2021 och hoppas få 
svar på ansökan under 2022, för att därefter komma 
igång med byggnadsarbeten. Anläggningen beräk-
nas vara i full produktion 2026. 

Andra aktuella företagsetableringar avser 
Marenor:s verksamhetsflytt från Varberg till 
Kungshamn, samt en eventuell etablering på Gule-
skär i Kungshamn, även den inom fiskindustrin. 

 
Rättstvister 

Inga pågående rättstvister. 
 

Hållbarhetsarbete 

Symbioscentrum har under året deltagit i det 
Nordiska närverket Nordic Circular Hubs för facili-
tering av symbiosutveckling. Medel för nya hållbar-
hetsprojekt har beviljats under året, bl.a. SIR – 
Sustainability, Innovation and Resilience, Blå mat, 
och Hållbar kunskapsturism. 

Under årets första åtta månader har Sotenäs 
Marina Återvinningscentral (MÅC) tagit emot cirka 
70 ton marint avfall. Ett projekt har påbörjats till-
sammans med Naturvårdsverket och Havs- och 
Vattenmyndigheten för att utveckla systemet kring 
återvinning av fiskeredskap. I testbädden för marint 
avfall är per sista augusti tolv företag anslutna. 
Projektet testar nya applikationer för materialet som 
samlas in till anläggningen. Projektfinansiären för 
testbäddsprojektet, Vinnova, har ställt frågan om att 
visa upp arbetet med MÅC:en på världsutställningen 
i Dubai år 2022.  

Vid årets första kommunfullmäktige antogs 
Hållbarhetsstrategi 2030, vilket innebär att det nu 
finns en styrning och prioritering för kommunens 
och de kommunala bolagens hållbarhetsarbete. 

 
Covid-19  

Verksamheten har under årets åtta första månader 
i stora delar påverkats av pandemin.  

Omsorgsverksamhet 
Verksamheten är fortfarande till viss del anpassad 

till pandemins restriktioner. Fortsatta restriktioner 
medför att arbetet med effektivt användande av 
personalresurser begränsas. Ökad psykisk ohälsa har 
upptäckts som en postpandemisk effekt, dels hos 
brukare, dels hos medarbetare, vilket har lett till 
ökade långtidssjukskrivningar.  

Förvaltningen har för statliga medel anställt en 
rehab-koordinator som kommer ge operativt och 
strategiskt stöd i arbete kring hälsofrämjande 
insatser och rehab-processer. 

 Grundskola 

Under våren har Sotenässkolan årskurs 7 – 9 
försökt minska trängsel och risk för smittspridning 
bland elever och personal genom att bedriva 
undervisning på distans. Skolan har under perioder 
haft en årskurs i skolan med undervisning på plats 
och två årskurser på distans. Andra insatser för att 
minska smittspridning har varit att låta vissa 
högstadieelever få busskort för att på så vis minska 
trängsel på bussarna, samt organisera raster och tider 
och plats för skollunch för att på så många sätt som 
möjligt undvika trängsel. Från och med höstterminen 
kvarstår inga anpassningar beroende på pandemin. 

Förskola  
Några få avdelningar inom förskolan har drabbats 

av sjukdomsperioder bland personal och efter sam-
råd med Folkhälsomyndigheten har dessa avdel-
ningar hållits stängda under kortare tid. Barn har inte 
växlat mellan avdelningar, utan varit hemma tills det 
varit möjligt att öppna avdelningarna igen i syfte att 
minska smittspridning. Från och med hösten kvarstår 
inga anpassningar beroende på pandemin. 

 

 

mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2021-09-27 
 
 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 9 av 39 

Verksamhetens nettokostnader  

 
För perioden 2019 – 2022 har beslutat fattas om 

plan för minskat kommunbidrag på 36,5 mnkr. För 
2021 uppgår sammanlagt besparingskrav till 
10,9 mnkr för nämnderna. Ett omstrukturerings-
arbete för att minska kostnaderna har pågått de 
senaste åren.  Nedanstående tabell visar 
utvecklingen av verksamhetens nettokostnader inom 
de största verksamhetsområdena. För samtliga 
verksamheter ses en minskning eller oförändrad 
utveckling 2020 jämfört med år 2019. En förändring 
i kostnadsfördelningen mellan grundskola och fritids 
påverkar dock siffrorna i tabellen nedan. 

 
Verksamhetens nettokostnadsavvikelse 

 
Nettokostnadsavvikelse indikerar vid positiva 

värden högre kostnadsläge än förväntat och negativa 
värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Från och 
med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett 
nytt sätt pga. förändringar i kostnadsutjämningen. 
Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. För 
Sotenäs indikerar nettokostnadsavvikelsen 28 mnkr 
högre kostnader än förväntat.  
Källa: Kolada.se. 

Förväntad utveckling  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upp-
lysningar om den kommunala koncernens och 
kommunens förväntade utveckling.  

 
Effekter av pandemin 

Ojämlikheter i hälsa har ökat de senaste åren och 
den tenderar att öka ännu mer under pandemin då 
förutsättningarna för att hantera krisen ser olika ut 
för olika människor. Exempelvis förekommer en hög 
arbetslöshet i samhället, i linje med finanskrisen 
2009. Värst drabbade är unga och utlandsfödda, en 
ofta redan utsatt grupp. Pandemins konsekvenser 
kommer vara stora och långsiktiga både för 
människors psykiska, fysiska och sociala hälsa.  

Det är därmed av vikt att redan nu utreda och 
börja förebygga de sociala konsekvenserna som 
redan uppstått eller kan komma att uppstå för att 
minimera risken för ökade kostnader samt ökat 
mänskligt lidande i framtiden.  

 
Investeringar 

Inför kommande år står kommunkoncern inför 
stora investeringsutgifter. VA-bolaget, bostads-
bolaget och kommunen har omfattande investerings-
behov. Det är av största vikt att kunna självfinansiera 
investeringarna i så hög utsträckning som möjligt för 
att inte lämna över skulder till kommande 
generationer. För att göra det behövs högre resultat i 
kommunen men även att amortering påbörjas i de 
kommunala bolagen.  

 
Översiktsplan 

Ett av kommunens viktigaste styrdokument, 
översiktsplan, är under översyn. Hur samhälls-
planeringen ska se ut kommer att få stor påverkan 
både för verksamheten som drivs i kommunen och 
för kommunens bolag. Arbetet beräknas vara klart 
under 2022.  

 
Omstruktureringsarbete 

Fortsatt pågår igångsatt omstruktureringsarbete 
inom kommunens verksamheter för att anpassa verk-
samhetens kostnader till beslutade ramar.  

 
2019-

08 
2020-

08 
2021-

08 
För-

ändring 

Förskola -27,9 -27,7 -30,0 +8,3% 

Fritidshem -4,4 -4,6 -5,8 +26,1% 

Grundskola F-9 -54,2 -51,9 -51,2 -1,3% 

Gymnasieskola -20,5 -21,9 -20,7 -5,5% 

Vuxenutbildning -4,2 -2,5 -2,6 +4,0% 

Individ- och 

familjeomsorg -19,1 -17,9 -19,4 +8,4% 

Äldreomsorg -94,8 -108,3 -104,5 -3,5% 

Nettokostnadsavvikelse 2018 2019 2020 

Förskola, % 31 17 15 

Förskola, mnkr 11 7 6 

Fritidshem, % 2 1 -11 

Fritidshem, mnkr 0 0 -1 

Grundskola F-9, % 20 13 13 

Grundskola F-9, mnkr 14 9 10 

Gymnasieskola, % 19 24 6 

Gymnasieskola, mnkr 6 8 2 

Individ- och familjeomsorg, % 17 20 14 

Individ- och familjeomsorg, 

mnkr 4 5 4 

Äldreomsorg, % 4 4 4 

Äldreomsorg, mnkr 7 7 7 

Mnkr totalt, exklusive LSS 43 35 28 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  

 
Bedömning av måluppfyllelsen 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning krävs för att räkenskapsåret ha uppfyllt 
god ekonomisk hushållning att: 

• Samtliga finansiella mål uppnås under räkenskapsåret 
• En övervägande del av verksamhetsmålen uppfylls under året, eller under den tid som anges i mål-

formuleringen 
Bedömning av måluppfyllelse görs genom en sammanvägd bedömning av fullmäktiges indikatorer och 

underliggande måluppfyllelse i nämndernas styrande verksamhetsmål. Bedömningen av måluppfyllelsen efter 
augusti månad avser årets helårsprognos jämfört med målvärdet. Denna baseras på bedömda helårsprognoser för 
de indikatorer som är kopplade till respektive mål, dels i forma av nyckeltal, dels i form av nämndens styrande 
verksamhetsmål. 

Teckenförklaring 
Målet kommer helt eller i hög grad uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 90 procent eller mer. 
Målet kommer delvis uppfyllas. Indikatorn prognostiseras bli 51 – 89 procent uppfylld. 
Målet kommer inte uppfyllas. Indikatorn prognostiseras uppfyllas till 50 procent eller mindre.  

 
 
Kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning  

1. Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska under mandatperioden 
2019 - 2022 uppgå till 1,0 procent. I budget 2021 sätts resultatmålet till 5,5 mnkr (1,0 procent i 

förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag)   

 

 
 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 
 
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 

25,3 mnkr och är därmed avsevärt bättre än budget 
för perioden 3,7 mnkr. Det innebär ett resultat om 
6,8 procent i förhållande till skatter och kommunal 
utjämning. Därmed är målet helt uppfyllt för 
perioden. Prognosen för helåret pekar på ett 
överskott på 18,3 mnkr, i jämförelse med budget, en 
positiv avvikelse med 12,8 mnkr. Prognosen innebär 

ett resultat om 3,3 procent i förhållande till skatter 
och kommunal utjämning. Målet är därmed uppfyllt 
för verksamhetsår 2021. 

Avstämning av det långsiktiga målet innebär att 
resultat i förhållande till skatteintäkter och 
kommunal utjämning för åren 2019 - 2022 uppgår 
till 2,4 procent (för år 2019 +6,4 mnkr, 2020 +18,1 
mnkr, 2021 +18,3 mnkr och budget 2022 +8,9 
mnkr). Målet beräknas därmed vara helt uppfyllt för 
den innevarande mandatperioden. 

 
 

 
 
  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
augusti 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Årets resultat, mnkr 

 

18,1 25,3 18,3 5,5  
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag 

kommun, i % 

3,3% 6,8% 3,3% 1,0%  
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2. Årets investeringar ska högst uppgå till summan av årets avskrivningar och årets resultat      

  
 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 
 
Investeringsvolymen ska inte överstiga summan 

av årets avskrivningar och årets resultat. För 
perioden uppgår investeringar inklusive försälj-
ningsinkomster till 18,6 mnkr och prognosen för 

helåret beräknas uppgå till 32,5 mnkr. Själv-
finansieringsgraden uppgår per augusti till 271 
procent. För helåret beräknas den sjunka till 176 
procent. Investeringsmålet bedöms därmed att kunna 
uppfyllas för verksamhetsåret. 

 

3. Finansiellt krav på förvaltningar, Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid. 

3. Finansiellt krav på förvaltningar, Verksamhetens nettokostnader ska minska över tid   

  
 
Målet prognostiseras uppfyllas under året. 
  
Målet innebär att verksamhetens nettokostnader 

ska minska över tid. År 2021 har det inneburit att 
utbildningsnämndens budgetram minskats med 5,9 
mnkr och omsorgsnämndens budgetram minskats 
med 3,2 mnkr.  

I helårsutfallen och prognosen inkluderas årliga 
prisuppräkning för köp av varor och tjänster samt 
löneökningar, vilket uppgår till 2 - 3 procent per år.  

 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämndens helårsprognos visar ett 

resultat i nivå med budget, trots att budgetramen 
minskat med 5,9 mnkr. 

Förskolans nettokostnader prognostiseras uppgå 
till 42,9 mnkr vid årets slut, vilket innebär en 
minskning med -2,9 procent sedan 2018 (+2,4 
procent jämfört med föregående år). Verksamheten 
prognostiserar 2021 ett överdrag mot budget om  
-1,2 mnkr, till följd av pågående coronapandemi. 

Helårsprognosen för grundskolan inklusive för-
skoleklass uppgår till 76,8 mnkr vilket är en 
minskning med -4,5 procent sedan 2018 (-0,9 
procent jämfört med föregående år). Grundskole-
verksamheten prognostiserar 2021 ett överskott mot 
budget om +1,0 mnkr. 

Gymnasieverksamhetens helårsprognos uppgår 
till 31,9 mnkr vilket är en minskning med -3,9 
procent sedan 2018 (-1,8 procent jämfört med 
föregående år).  Verksamhetens prognostiserar 2021 
ett överskott mot budget om +0,5 mnkr. 

 
Omsorgsnämnden 
Äldreomsorgsverksamhetens helårsprognos upp-

går till 151,0 mnkr vilket är en ökning med 
6,8 procent sedan 2018 (-1,2 procent jämfört med 
föregående år). För området äldreomsorg visar 
helårsprognosen ett underskott på -1,5 mnkr vilket 
främst beror på höga personalkostnader hänförligt 
till pandemin och dess restriktioner som försvårat 
effektivt resursutnyttjande.   

 
 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
april 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Självfinansieringsgrad för nettoinvesteringar, i % 

 

157% 271% 176% 92%  

Indikator Helår 
2018 

Helår 
2019 

Helår 
2020 

Utfall 
aug 

Prog. 
2021 

Mål 
2021 

 
Nettokostnad förskola, mnkr 

 

-44,2 -40,7 -41,9 -30,0 -42,9 Minska  
Nettokostnad grundskola (inkl. förskoleklass), mnkr 

 

-80,4 -79,1 -77,5 -51,2 -76,8 Minska  
Nettokostnad gymnasieskola, mnkr 

 

-33,2 -38,2 -32,5 -20,7 -31,9 Minska  
Nettokostnad äldreomsorg, mnkr 

 

-141,4 -144,1 -152,8 -104,5 -151,0 Minska  
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Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning  

 
4. KF: Företagare uppfattar Sotenäs som en attraktiv näringslivskommun    

 
* Indikatorn avser Sotenäs RehabCenter AB 

 
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 
Företagsklimat 
Rapporten Företagsklimat enligt öppna jäm-

förelser har publicerats under april månad. 
Rapporten Företagsklimatet enligt Svenskt Närings-
liv har publicerats i september.  

Under året har en kommunikationsplan för 
näringslivet tagits fram, det pågår också ett arbete 
med att ta fram interna handlingsplaner i syfte att 
förbättra företagsklimatet. Färre lotsgruppsmöten 
och informationsmöten än planterat har genomförts 
under pandemin, dels eftersom pandemirelaterat 
arbete prioriterats, dels eftersom fysiska möten inte 
ansetts möjliga. Näringslivsrådens möten har 
återupptagits efter ett uppehåll under pandemin. 
Arbete pågår med en potentiell etablering av ny 
industri på Guleskär i Kungshamn. 

Under året prognostiserar Sotenäs RehabCenter 
kunna sälja färre företagspaket än planerat, som en 
konsekvens av covid-19. 
 

Ärendebalans 
Kommunstyrelsens ärendebalans ökade kraftigt 

under det så kallade sjöbodsprojektet som avslutades 
vid årsskiftet 2019/2020. I syfte att korta ner 
handläggningstider har markförvaltningen under 
2021 tillfälligt förstärkts med två mark- och 
exploateringsingenjörer. 

 Inströmningen av ärenden till byggnadsnämnden 
avseende lov och andra ärenden har ökat kraftigt 
under årets första del och i synnerhet under mars och 
april. Trots detta har nämnden hittills i huvudsak 
kunnat hålla de lagstadgade tidsfristerna. 

 
Planprocessen 
En utredning av planprocessen är i stort utförd. 

Översyn av delegationsordningen utförs som en del 
i utredningen. Förslag till beslut om antagande 
bedöms kunna tas fram under hösten. 

I alla nya planavtal finns krav på att detaljplaner 
ska utformas så att uppgifterna kan tillgängliggöras 
och behandlas digitalt. E-tjänster för ansökningar 
och anmälningar inom området finns nu publicerade 
på sotenas.se. 

Under det andra tertialet har två detaljplaner 
antagits och fått laga kraft (se mer under mål nr 5). 

 
Infrastruktur 
Kommunen bedriver ett aktivt arbete för att stärka 

infrastrukturen i och till kommunen. Sedan åtgärds-
valsstudien för väg 171 beslutades i december 2020 
arbetar kommunen vidare, både med denna och 
andra mer övergripande infrastrukturfrågor i för-
hållande till Fyrbodals kommunförbund, Västra 
Götalandsregionen och Trafikverket. 

 
Kompetensförsörjning 
Den enskilt största orsaken till företagens 

svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt 
yrkeserfarenhet, attityd och engagemang. Vuxen-
utbildningen utvecklar arbetet och samarbetet kring 
lärcentrum för att knyta till sig aktörer kopplade till 
högre utbildning inom högskola, yrkeshögskola och 
universitet. Men även att förstärka arbetet kring 
arbetsplatsförlagt lärande, validering och fler 
orienteringskurser.

  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

 

i.u. 70 70 74  
 Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking 

 

260 245 245 100  
Antal inneliggande markärenden initierade av företagare 

 

115 121 92 92  
Andel planenliga lovansökningar från företagare som 

avgjorts inom sex veckor, i %. 

100% 100% 100% 90%  
Antal företagspaket riktade mot lokala företagare * 

 

14 8 12 18  
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5. Bostadsbyggandet i Sotenäs möter kravet på en hållbar tillväxt    

 
** Indikatorn avser Sotenäsbostäder AB 
 
 

Målet prognostiseras delvis uppfyllas under 
året. 

 
Översiktsplan 

I pågående översiktlig planering identifieras 
områden för framtida användning av mark och 
vatten och i detta ingår bostadsfrågan. I översikts-
planeringen har ett så kallat snabbspår tagits fram 
med områden där det är möjligt att initiera nya 
detaljplaner för bostäder. De områden som 
identifierats har stöd i nuvarande översiktsplan och 
väntas ha det även i den nya. I skrivandets stund har 
förvaltningen presenterat ett förslag till beslut för 
byggnadsnämnden om att starta detaljplanearbete 
med stöd av resultatet av det så kallade snabbspåret. 
Ärendet väntas behandlas av kommunstyrelsen 
under september månad. 

 

Detaljplaner 
Detaljplanen för Wedels möbler i Kungshamn har 

antagits och vunnit laga kraft under perioden. 
Handläggning av ett flertal detaljplaner för bostäder 
pågår, bland andra Hällebo 2 och Finntorp 2:285 i 
Bovallstrand. Inom den antagna detaljplanen 
Förålarna på Väjern planeras cirka 15 villatomter 
samt två flerbostadshus i fem våningar med totalt 
50–70 bostadslägenheter. Kommunstyrelsen har 
fattat beslut som innebär att byggnation av bostäder 
kan genomföras. Sotenäsbostäder har fått bygglov i 
två projekt. Den ena avser 24 lägenheter inom 
Finntorp 2:322 (Ekelidberget i Bovallstrand). Den 
andra avser ombyggnation av 37 lägenheter på 
Bankeberg. Byggstart för båda projekten planeras 
under årets tredje tertial. Möjligheten att komma 
närmare målet att bygga 175 bostäder till år 2023 
ökar därmed. 

Planbestämmelser som tillåter olika typer av 
bostäder väljs. 

 
 
 

. 
  

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Antal nyproducerade bostäder 2019 – 2023 ** 

 

8 0 0 25  
Antal bostäder i egen produktion som skapats 

planförutsättningar för under året 

0 0 0 25  
Andel detaljplaner för nya bostäder som utformats med 

flexibla planbestämmelser, i %. 

100% 100% 100% 100%  

mailto:info@sotenas.se


 
 

Datum: 2021-09-27 
 
 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se |    Sida 14 av 39 

.
.6. Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv    

 
*** Indikatorn avser Rambo AB 
**** Indikatorn avser Sotenäs Vatten AB 
 

 

Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 
under året. 

 
Försörjningsstöd 
Ökad arbetslöshet till följd av coronapandemin 

och individer som utförsäkrats ur A-kassan ger 
utmaningar kopplat till ekonomiskt bistånd, miss-
bruk och ökad psykisk ohälsa. Förvaltningen arbetar 
med att öka och utveckla förebyggande insatser för 
att stödja individernas nätverk, främja den psykiska 
hälsan och minska den psykiska ohälsan, i syfte att 
nå ökad självständighet och minskad upplevelse av 
ensamhet. Målnivån för antal personer med 
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet bedöms 
ändå kunna uppnås under året. Kostnaden per 
hushåll med försörjningsstöd bedöms 2021 ligga 
kvar på samma nivå som föregående år. 

 
E-tjänster  
Utvecklingen av e-tjänster är en mycket viktig del 

av kommunens verksamhetsutveckling. E-tjänster 
ökar servicen för medborgarna genom att dygnet 
runt tillhandahålla möjligheten att fylla i, spara och 
skicka in tydliga och digitala anmälningar och 
ansökningar. E-tjänster möjliggör även digitala 
original vilket är en förutsättning för en effektivi-
serad och digitaliserad administration och ärende-
hantering. 

Under våren har kommunen arbetat med 
utvecklingen av e-tjänster inom miljö-, ekonomi-, 
måltidsenheten och planavdelningen.  

Under året kommer fokus fortsatt vara inom 
miljöområdet då behovet av digitalisering är stort, 
samt att dessa e-tjänster bidrar direkt till samhälls-
nyttan för inte mindre än tre kommuner (Sotenäs, 
Munkedal och Lysekil). Även e-tjänster kopplade till 
Serverat är i fokus under 2021. 

  
Ekologiska livsmedel 
Målet för andel ekologiska livsmedel kommer 

sannolikt att nås under året. Ett verksamhetssystem 
med möjlighet till registrering av matsvinn kommer 
att kunna införas till en mindre kostnad. Under året 
sker insatser för ett minskat matsvinn inom förskolan 
och grundskolan, bland annat genom förändringar i 
matsalsmiljön, undervisningsinsatser om matsvinn 
och samverkan med måltidspersonal. 

 
Miljöbilar 
Fordonsenheten kommer under året arbeta för att 

minska kommunens fordonspark samt ställa om mot 
ett fossilfritt 2030. Två fordon kommer bytas ut 
under året till rena el-fordon. 

 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Kostnad per hushåll med försörjningsstöd, i tkr 

 

34.6 33,0 34.6 31.0  
Antal personer med försörjningsstöd pga. arbetslöshet 

 

76 62 81 81  
Antal externa e-tjänster publicerade via sotenas.se 

 

0 7 7 7  
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, i % 

 

23% 22% 25% 25%  
Miljöbilar i kommunorganisationen, i % 

 

30% 30% 32% 33%  
Energiförbrukning i kommunala byggnader, i kWh/kvm 

 

80.0 86.0 130.0 125.1  
Antal ton insamlat marint avfall 

 

173 70 150 150  
Insamlat mat- och restavfall, kg/person *** 

 

i.u i.u i.u 350  
Andel debiterad mängd vatten av producerad mängd, 

i % **** 

83% 67% 83% 80%  
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Energiförbrukning 
Kommunen har tecknat avtal om leveranser av 

100 procent förnybar el. Utöver detta producerar 
kommunen 70 MWh egen el via kommunens sol-
cellsanläggningar. Planering för installation av fler 
solcellsanläggningar pågår liksom fler åtgärder för 
energieffektiviseringar. 

Nästa byggnation som planeras är Hunnebo-
hemmet. I denna planering ingår hållbarhet och en 
utökning av egenproduktion av sol-el. Även vid 
plangenomföranden eftersträvas hållbara lösningar 
för en minskad klimatpåverkan över tid. 

Det låga utfallet debiterad mängd vatten under 
januari - augusti beror på att Sotenäs Vatten 
fakturerar 95 procent av anläggningarna kvartalsvis, 
vilket nästa gång kommer ske per september. 

 
Marin miljö 
Årets strandstädning har startat upp och utförs 

framförallt under sommarmånaderna och tidig höst. 
Extra insatser i form av en ungdomssatsning har 
startat upp under juni månad. 

Marina Återvinningscentralen (MÅC) har tagit 
hand om cirka 70 ton marint avfall. Hittills går cirka 
80 procent av materialet som sorteras på den marina 
återvinningscentralen till återbruk, försäljning eller 
återvinning och 20 procent går till förbränning. Det 
finns idag ett ökat intresse från företag som vill 
nyttja den marina plasten som en resurs och genom 
testbädden. Cirka två ton marint avfall har under året 
genomgått ett test där det malts ner för att omvandlas 
till nya produkter.  

Miljönämnden har under året beslutat att 
prioritera tillsyn av marinor och fordonstvättar. Det 
arbetet pågår och kommer avslutas under senare 
delen av året. 

 
Klimatlöften 
Fullmäktige har under året antagit Hållbarhets-

strategi 2030, vilket innebär att det nu finns en 
styrning och prioritering för förvaltningarnas och de 
kommunala bolagens hållbarhetsarbete utifrån fyra 
fokusområden. Klimatlöften och målarbete sam-

ordnas mellan förvaltningarna och de kommunala 
bolagen för effektivt genomförande och kommuni-
cering av de konkreta åtgärderna som till exempel 
cirkulära möbler, energieffektivisering, minskad 
användning av fossil plast och ladd-infrastruktur 
samt minskade inköp av plastpåsar avsedda för 
kontor och en del toaletter. Alternativa lösningar till 
den fossilbaserade plastpåsen undersöks liksom 
möjligheten att ersätta engångsprodukter. 

En digital miljö- och klimatutbildning för 
medarbetare och förtroendevalda i samarbete med 
kommunerna i norra Bohuslän pågår och beräknas 
vara färdig under hösten. 

 
Folkhälsa 
Under året har dialogmöten genomförts med 

rektorer och elevhälsan för att sprida metod-
materialet om ANDT (alkohol, narkotika, dopning 
och tobak). En utbildningsinsats för allmänheten på 
temat våga fråga, har startats upp. 

Utbildningstillfällen om social hållbarhet har 
genomförts inom förskolan genom bland annat 
föreläsning och kompetensutveckling kring barns 
integritet. 

Under året kommer alla anställa att erbjudas 
förmånscyklar som ett led i att uppmuntra att ta 
cykeln istället för bilen både till jobbet men även vid 
kortare ärenden privat vilket ger en minskad klimat-
påverkan och ökad hälsa för medarbetaren. 

 
Tillgänglighetsdatabasen 
Kommunstyrelsen har i budget 2021 tillskjutit 

0,4 mnkr i budget för en ökad tillgänglighet. Under 
våren har kommunens verksamheter och lokaler 
inventerats, och uppgifterna registrerats i tillgänglig-
hetsdatabasen. Vandringsleder och allmänna platser 
kommer också att rymmas inom projektet. Även 
företagare kommer under året att kunna erbjudas 
hjälp med att registrera sina tillgänglighetsuppgifter 
i databasen. 

Databasen kan nås via en länk från kommunens 
hemsida. 
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7. Varje individs potential och förmåga tas tillvara så att alla får förutsättningar för goda livsvillkor 
samt har möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag    

 
* Indikatorn avser Sotenäs RehabCenter AB 

 
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 
Kommunikation och dialog 
Under året har två medborgardialoger genomförts 

digitalt. Via sotenas.se är det möjligt att göra 
felanmälningar. Kommunen är aktiv i sociala medier 
och erbjuder där en möjlighet för alla att ta del av 
och ställa frågor om aktuella händelser, eller reagera 
på den information kommunen kommunicerat. 

 
Förskola och grundskola 
Utbildningsförvaltningen har under 2021 för 

första gången genomfört kommungemensamma 
enkäter för att mäta trygghet och trivsel bland elever 
och vårdnadshavare. Detta utifrån Skolinspek-
tionens krav på ökad likvärdighet och breddat under-
lag för analyser. Resultatet visade att 98 procent av 
vårdnadshavarna för elever i förskoleklass och 
årkurs 2 uttrycker nöjdhet, jämfört med 85 procent 
av vårdnadshavarna för elever i årkurs 6 och 8. Av 
förskolans vårdnadshavare svarade 95 procent att de 
känner sig trygga med att lämna sitt barn till 
förskolan och 89 procent uttrycker nöjdhet med 
verksamheten på sitt barns förskola. 

Grundskoleverksamheten behöver arbeta vidare 
med det förebyggande och hälsofrämjande elev-
hälsoarbetet för att öka trygghet och trivsel 
ytterligare. Det är särskilt viktigt att identifiera ytor 
och områden där elever uttrycker otrygghet. 

Året med pandemin har medfört ökad frånvaro, 
men elevhälsan har tillsammans med lärare och 

rektorer har god koll på varje elevs frånvaro och de 
elever som behövt vara på plats i skolan för att få 
undervisningen att fungera har haft möjlighet att 
vara i skolan även under perioder med distans-
undervisning. 

93 procent av eleverna i årskurs 9 hade år 2021 
gymnasiebehörighet, och 89 procent nådde 
kunskapskraven i alla ämnen. 
 

Individ- och familjeomsorg 
Hemmaplanslösningar prioriteras i den mån det är 

möjligt framför köpta platser, där resurser/ personal 
i den egna kommunen används i första hand. 
Samarbeten med andra enheter och myndigheter 
samt arbete med förebyggande insatser prioriteras. 

Under årets första åtta månader har antalet 
placeringar varit färre än tidigare. Placeringar utifrån 
missbruk har dock ökat under början av året till följd 
av pandemin.  

 
Äldreomsorg 
Inom äldreomsorgen har arbetsformer med multi-

professionella team i syftet är att öka kvalitén och 
patientsäkerheten påbörjats. Verksamheten arbetar 
också för att öka kontinuiteten inom hem-
tjänsten.  Särskilda boenden arbetar med att förbättra 
möjligheten till utevistelse för boende. Genom att 
skapa dessa förutsättningar för kommuninvånarna 
bidrar kommunen till en ökad självständighet och 
minskad upplevelse av ensamhet. 
 
 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Andel vårdnadshavare som upplever trivsel och 

trygghet i verksamheten, i % 

93% 96% 96% 95%  
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 

i % 

92% 95% 95% 95%  
Andel elever i åk 9 med behörighet till gymnasiet, i % 

 

96% 93% 93% 90%  
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

lägeskommun, i % 

73% 89% 89% 80%  
Antal arbetsträningar, arbetsmarknadsinsatser och 

praktikplatser * 

i.u. 5 5 5  
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - 

helhetssyn, i % 

80% i.u 80% 93%  
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, i 

% 

93% i.u 94% 94%  
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, 

helhetssyn, i % 

91% i.u 88% 88%  
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8. Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för att 
rekrytera, behålla och utveckla personal    

 
 
Målet prognostiseras i hög grad uppfyllas 

under året. 
 

 
Sjukfrånvaro 
En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en 

god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av 
verksamheten. Inom kommunen har en del yrkes-
grupper arbetat på distans vilket gör att medarbetare 
inom dessa enheter trots exempelvis lätta symtom 
eller vid smittspårning kunnat fortsätta arbeta 
hemifrån vilket gett en relativt låg sjukfrånvaro inom 
vissa verksamheter. Men av samma anledning högre 
sjukfrånvaro inom andra där medarbetare enligt 
rekommendationerna varit hemma från arbetet vid 
symtom.  

Sjukfrånvaron är särskilt hög inom omsorgs-
förvaltningen och en utvecklare ska projektanställas 
under hösten för att stödja cheferna i arbetet med att 
kartlägga, analysera, förebygga och genomföra 
rehabiliteringsmöten för medarbetare med hög sjuk-
frånvaro. Under året kommer en översyn göras inom 
omsorgen för att skapa mer hållbar schemaläggning, 
minskade passlängder samt ett indikerat arbete riktat 
till medarbetare som är eller riskerar att hamna i 
sjukskrivning bland annat genom en riktad hälso-
satsning för 30 medarbetare inom omsorgen som har 
upprepad korttidsfrånvaro. Satsningen är en pilot-
omgång i samarbete med Sotenäs RehabCenter AB 
för att se vilken effekt det kan få på längre sikt. 

 
Kompetensförsörjning 
Omvärldens förändras och nya krav ställs på 

verksamheterna vilket gör att personalen ständigt 

behöver kompetensutvecklas. Att använda omställ-
ningsfondens medel för omställning och kompetens-
höjning är viktigt och där ligger de framtagna 
personalförsörjningsplanerna på förvaltningsnivå till 
grund för prioritering av fördelningen av medlen. 
Samtliga förvaltningar har reviderat respektive 
personalförsörjningsplan med behov av kompetens-
höjande insatser och vilka av SKR:s kompetens-
utmaningsområden man ska satsa på för att bli en 
mer attraktiv arbetsgivare, hitta nya lösningar och 
skapa ett hållbart arbetsliv. 

För att möta framtiden kompetens- och personal-
försörjningsbehov behöver kommunen också visa 
upp verksamheten och locka fler att vilja arbeta inom 
offentlig verksamhet. Detta har gjorts genom att 
erbjuda praktikplatser i form av praktikanter, 
studentmedarbetare och nystartsarbetare.  

 
Medarbetarundersökning 
Analys av förra årets medarbetarundersökning 

pågår. Både ledarskapsindex och medarbetarindex 
visade högre resultat än mätningen 2018. De utvalda 
områdena där organisation behöver förbättras är; att 
öka förtroendet mellan olika organisationsnivåer, att 
uppmuntra till förbättringsförslag och ta hand om de 
förslag som lämnas, samt att skapa förutsättningar så 
att män och kvinnor upplever att de blir behandlade 
lika. 

 

 
Sammantagen bedömning av måluppfyllelsen 

Utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer gör kommunstyrelsen bedömningen att god ekonomisk hushållning nås 
under verksamhetsåret, då samtliga finansiella mål bedöms uppfyllas under året. Majoriteten av verksamhetsmålen 
mål bedöms också i hög grad vara uppfyllda under året. Till grund för bedömningen ligger dels redovisade 
indikatorer, dels de styrande verksamhetsmålen kopplade till respektive mål. 
 

Indikator Helår 
2020 

Utfall 
2021 

Prognos 
2021 

Mål 
2021 

 
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, i % 

 

8.8% 9,8% 9,5% 7.0%  
Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning i 

anställningsbeviset, i % 

95% 87% 89% 98%  
Antal personer som erbjudits en praktikplats 

 

i.u. 37 53 Endast 

info. 
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Ekonomisk ställning 

Den finansiella analysen utgår ifrån den så 
kallade RK-modellen vilken innefattar de fyra 
finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och 
kontroll. En enklare uppföljning av kommunen görs 
i delårsrapporten. 

 
Finansiell profil (polärdiagram) för 
Sotenäs 

I nedanstående polärdiagram redovisas Sotenäs 
kommuns finansiella ställning och hur den 
utvecklats sig relativt övriga kommuner i Västra 
Götaland och Hallands län. Diagrammet innehåller 

åtta finansiella nyckeltal och fyra perspektiv vilka är 
viktiga i analys av kommunens ekonomi. Polär-
diagrammet syftar till att visa hur kommunens lång-
siktiga och kortsiktiga handlingsberedskap ser ut 
samt riskförhållande och kontroll över den 
finansiella utvecklingen. Detta relativt övriga 
kommuner i de två länen. 

För 2020 visar profilen att kommunen ligger strax 
över genomsnittet för tre av fyra perspektiv och på 
genomsnittet för kontroll. En förbättring sker inom 
perspektivet riskförhållande och en liten nedgång 
finns för kontroll. I övrigt oförändrat. Det innebär att 
profilen har förbättrats och utgången av 2020 visar 
på ett starkare utgångsläge än under 2018. 

 

 
Resultat och kapacitet

Resultat 

Årets resultat 
Bokslut 

2020 2021.08 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 

Årets resultat 

(mnkr) 18,1 25,3 18,3 5,5 

Årets resultat/ 

skatte-intäkter 

och kommunal 

utjämning (%) 3,3 6,8 3,3 1,0 

 
Periodens resultat uppgår till 25,3 mnkr vilket är 

bättre än budget för perioden som uppgår till 
7,7 mnkr. För året beräknas resultatet landa på ett 
överskott om 18,3 mnkr och därmed en positiv 
budgetavvikelse med 12,8 mnkr. Resultat i 
förhållande till skatteintäkter ökar jämfört med 
budgeterade 1,0 procent till 3,3 procent. Och skapar 
därmed bättre förutsättningar för att nå kommun-
fullmäktiges långsiktiga mål för god ekonomisk 
hushållning på 2 procent. Med hänsyn till resultatet 
2019 och 2020 samt prognosen för året föreslagen 
budget för 2022 förbättras det genomsnittliga 
resultatet i förhållande till skatteintäkter och 
beräknas för mandatperioden att uppgå till 
2,4 procent och 12,9 mnkr.  

För att uppnå och bibehålla god ekonomisk 
hushållning är det väsentligt att balansen mellan 
löpande intäkter och kostnader är god. Det är av 
största vikt att resultatnivåerna fortsätter att öka upp 
till minst 2 procent i förhållande till skatteintäkter 
och kommunal utjämning. Detta för att kunna 
finansiera tillgångsökningar/investeringar men 
också för att stå bättre rustade vid eventuella icke 
planerade/förutsägbara kostnader. Vid en hög 
expansionstakt är det nödvändigt med ännu högre 
resultatnivåer.  

Årets resultat stärker kommunens finansiella 
handlingsberedskap både på kort och lång sikt. 
Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning är därmed uppfyllt för verksamhetsåret.   
 
Investeringar 

Investeringar 2020 2021-08 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 

Skattefinansierings

grad av 

investeringar (%) 157 271 176 92  
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När den löpande driften finansierats bör en 
tillräckligt stor andel av skatteintäkter kvarstå för att 
kunna finansiera årets investeringar. Nyckeltalet 
skattefinansieringsgrad av investeringar mäter detta. 
Ett värde på 100 procent eller mer visar att 
kommunen helt skattefinansierar sina investeringar. 
Utfallet efter åtta månader uppgår till 271 procent. 
Prognosen för helår pekar på 176 procent och 
överstiger därmed kommunfullmäktiges mål på 
92 procent. Med nuvarande prognos innebär det att 
målet för verksamhetsår 2021 är uppfyllt.  
 
 Soliditet 

 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 

finansiella handlingsutrymme ju högre soliditet 
desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet 
soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som har finansierats med eget kapital respektive 
skulder. Ju högre soliditet, desto mindre skuld-
sättning har kommunen. I denna tabell visas både 
nyckeltal exklusive och inklusive samtliga pensions-
förpliktelser.  

Sotenäs har över tid haft en god soliditet och står 
sig väl i jämförelse med liknande kommuner och 
riket. Detta gäller även när samtliga pensions-
förpliktelser och löneskatt räknas in.  

För perioden ökar soliditeten tack vare positivt 
resultat. Givet att prognosen håller kommer 
soliditeten att förstärkas jämfört med 2020 vilket 
medför bättre finansiellt handlingsutrymme på lång 
sikt.  

 
Risk och kontroll 

Kassalikviditet 

 
 Kassalikviditet är ett mått på kommunens 

betalningsförmåga på kort sikt. En oförändrad eller 
ökande kassalikviditet i kombination med förbättrad 
soliditet visar på om kommunens totala finansiella 
utrymme stärkts. Likviditeten är fortsatt stark. Årets 
positiva resultat kommer att ytterligare förstärka 
kassalikviditeten och därmed bibehålla en god 
handlingsberedskap på kort sikt. För perioden 

uppgår likvida medel till 129,4 mnkr och kassa-
likviditeten till 165 procent. 

 Kommunens checkräkningskredit uppgår till 
20,0 mnkr. Krediten har i princip inte nyttjats under 
året. 

 
Budgetföljsamhet 

 
Nämnderna visar efter åtta månader på en positiv 

budgetavvikelse om 6,5 mnkr. Framförallt inom 
kommunstyrelsen. Prognosen på helår indikerar 
ökade kostnader under hösten.  

Avvikelsen på helår beräknas uppgå till ett   över-
skott på 1,4 mnkr. Viktigt är att uppsatt plan hålls 
dvs att verksamhetens nettokostnader fortsätter att 
minska enligt antagen budget för perioden 
2019 – 2022. 

 
Övergripande intäkts- och 
kostnadsanalys för nämnderna 

 
 
2020 uppgick ökningstakten för verksamhetens 

nettokostnader till endast 1,4 procent. Prognosen för 
2021 pekar åt en ökning motsvarande 3,3 procent. 
Detta hänger till stor del ihop med en rättelse av 
redovisningen avseende exploateringsverksamhet 
och detaljplaner motsvarande cirka 10,0 mnkr. 
Skatteintäkter och kommunal utjämning ökar 
markant i årets prognos till 3,0 procent. Med årets 
prognos skulle nettokostnadsandelen det vill säga 
hur stor del den löpande verksamheten tar i anspråk 
av skatteintäkter och kommunal utjämning uppgå till 
97,1 procent. 
  

Soliditet i % 2019 2020 2021-08 

    
Soliditet enligt 

balansräkning 70 70 71 

Soliditet inklusive 

pensionsåtaganden 38 39 39 

Likviditet 2019 2020 2021-08 

Likvida medel mnkr 79,6 117,0 129,4 

Kassalikviditet (%) 125 139 165 

Utfall i förhållande till 
budget, (mnkr) 2020 

Utfall 
2021-08 

Prognos
2021 

Budgetavvikelse 

nämnder helår 16,4 17,6 12,8 

 
2019 2020 

Prognos 
2021 

Förändring av verk-

samheternas netto-

kostnader (%) 0,9 1,4 3,3 

Förändring av skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 0,0 4,0 3,0 

Verksamheternas 

nettokostnader/skatte-

intäkter och kommunal 

utjämning 99,4 97,1 97,1 
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Sammantagen bedömning 

Flertalet av de finansiella nyckeltalen visar på en 
förbättrad finansiell ställning för verksamhetsår 
2020 och prognos 2021 därmed också bättre 
förutsättningar för kommande år. Det är dock av 
yttersta vikt att fortsätta med beslutad plan och 
genomföra beslutade åtgärdsplaner samt att arbeta 
för att höja kommande års budgeterade resultat-
nivåer. Detta för att skapa utrymme att fortsätta 
självfinansiera investeringar. Men också för att 
kunna möta kommande behov, i demografi, men 
även kommunens höga ansvarsförbindelse och 
omfattande borgensåtagande. Och för att leva upp 
till de mål som kommunfullmäktige beslutat för god 
ekonomisk hushållning. Resultatnivån bör också 
framåt ligga på en stabil nivå och öka. 

Balanskravsutredning och 
resultatutjämningsreserv  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en balans-
kravsutredning för kommunen. För 2021 har inte 
budgeterats med att utnyttja resultatutjämnings-
reserven (RUR).  

 

 
Årets prognostiserade resultat för 2021 visas på 

ett överskott om 18,3 mnkr. Med nuvarande prognos 
för 2021 skulle det vara möjligt att reservera 
11,2 mnkr till RUR. I riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige beslutat att 
RUR maximalt får uppgå till 20,0 mnkr. RUR 
uppgår efter bokslut 2020 till 20,0 mnkr. Det innebär 
att reserven är fylld och ytterligare avsättningar är 
inte möjligt. Balanskravsresultatet landar därmed på 
16,9 mnkr för 2021. 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen 
att utreda möjligheten att höja resultatutjämnings-
reserven. 

Regeringen tillsatte 2020 utredningen ”En god 
kommunal hushållning” bland annat avseende RUR. 
Slutbetänkandet presenterades i september 2021. 
Utredningen förväntas gå ut på remiss under hösten. 
Förvaltningen inväntar resultat av utredning efter 
remissrundan, samt eventuell rekommendation från 
SKR/RKR innan nytt förslag om eventuellt höjd 
RUR tas fram.   
 

 
Balanskravsutredning (mnkr) 

Prognos 
2021 

= Årets resultat enligt resultaträkningen 18,3 

- Samtliga realisationsvinster (ej 

exploatering) -1,5 

+ Realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+ Realisationsförluster enligt 

undantagsmöjlighet - 

+/- Orealiserade vinster/förluster i 

värdepapper - 

+/- Återföring av orealiserade 

vinster/förluster i värdepapper - 

= Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 16,9 

- Reservering av medel till RUR - 

+ Användning av medel från RUR - 

= Balanskravsresultat 16,9 
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Väsentliga personalförhållanden i kommunen  

 

Medarbetare & sjukfrånvaro 
Utfall 

2019-08 
Utfall 

2020-08 
Utfall 

2021-08 

Antal månadsavlönade (antal personer)   791 811 800 

Timanställda (antal personer) 314 319 285 

Antal månadsavlönade (årsarbetare) 735 771 775 

Månadslön (mnkr) 163,5 165,0 173,2 

Timlön (mnkr) 17,2 14,5 15,2 

Lön totalt inklusive sociala avgifter 301,6 302,0 306,4 

Sjukfrånvaro i % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden 6,8 8,9 9,8 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 29 år eller yngre  8,0 14,2 8,8 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 30 - 49 år  7,0 8,2 9,6 

Sjukfrånvaro i %, åldersgrupp 50 år eller äldre 6,4 8,7 10,1 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, i % 48,8 37,9 55,6 

Sjuklön dag 2-14 (mnkr) 3,8 5,9 4,0 

Sjuklön dag 15-90 (mnkr) 0,5 0,5 0,8 

 
 
Anställda 

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda 
med månadslön uppgick den 31 augusti 2021 till 800 
personer inom kommunen, vilket är en minskning 
med 11 personer jämfört med den 31 augusti år 2020. 

Totalt har antalet anställda inom omsorgs-
förvaltningen minskat med cirka 50 personer varav 
14 tillsvidareanställda samt 34 tidsbegränsat 
anställda. En del av orsaken är att samtliga 
tillsvidareanställda erbjudits heltid vilket minskat 
behovet av personal. Utbildningsförvaltningen har 
minskat antalet tillsvidareanställda med två personer 
och ökat antalet tidsbegränsat anställda med tio 
personer vilket är ett led i att anpassa organisationen 
efter verksamhetens behov. Även kommunstyrelsen 
har utökat med fyra tjänster, bland annat utifrån 
behov inom olika projekt. Inom hela kommunen har 
antalet timvikarier minskat med 35 personer vilket är 
ett led i ökat heltidsinförande inom samtliga 
verksamheter. 

Antalet tillgängliga timmar ökar som effekt av 
högre sysselsättningsgrad, men timmarna har inte 
kunnat användas helt effektivt då man bland annat 
inom omsorgen på grund av pandemin begränsat 
antalet verksamheter som personalen arbetar inom 
och på så vis inte kunnat använda resurser lika 
mycket mellan enheter vid behov. 

 
 

Sysselsättningsgrad 

Sysselsättningsgraden ökade markant under 2020 
då samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom 
omsorgen erbjöds heltid vilket innebär att större 
delen av de tillsvidareanställda medarbetarna inom 
kommunen nu erbjudits möjligheten till heltids-
arbete. 

Andelen tillsvidareanställda medarbetare i 
Sotenäs kommun som har heltid är hög. Med de 
insatser som genomförts under projektet heltid inne-
bär det att sysselsättningsgraden för kommunens 
tillsvidareanställda är 96,8 procent jämfört med 
96,2 procent i augusti 2020. När heltidsprojektet 
startade år 2018 var andelen tillsvidareanställda med 
heltid 92,8 procent. En bidragande orsak till att 
sysselsättningsgraden inte uppgår till 100 procent är 
att anställda själva väljer att inte anta heltid trots att 
möjligheten finns. Att få fler att gå från deltid till 
heltid kommer vara nödvändigt för att möta väl-
färdens kompetensförsörjningsbehov. 

Det finns fortsatt utmaningar med heltidsresan 
inom vissa yrkeskategorier. Projektarbetet kring hel-
tid avslutas i december 2021 och då föreslås heltids-
anställning vara norm i Sotenäs kommun med 
möjlighet att själv välja en lägre sysselsättningsgrad. 
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Kompetensförsörjning 

Samtliga verksamheter har reviderat personal-
försörjningsplanen och tagit fram de gemensamma 
fokusområden som ska arbetas med under året i 
enlighet utarbetad modell. Inom kommunen kommer 
det de närmaste åren behöva ske en översyn av 
samtliga administrativa processer samt införas fler 
tekniska lösningar för att skapa ett tryggare, säkrare 
och effektivare arbete. Förändringen ska förenkla för 
användarna så att kommunen upplevs mer till-
gänglig, men också effektivisera och digitalisera 
arbetet för att på så vis använda resurserna rätt. 
Resurser behövs för att driva förändringsarbete och 
utveckla befintliga samt nya processer. För att klara 
utmaningen krävs både en kompetenshöjning av 
befintlig personal, och en annan kravbild vid 
nyanställning. En ständig utveckling skapar nyfiken-
het och arbetsglädje. Att se varje medarbetares 
potential samt genom omställning skapa förut-
sättningar till fortsatt arbete inom kommunen vid 
förändrade krav och förutsättningar. 

Sotenäs kommun behöver också dra lärdom av 
erfarenheterna från pandemin och behålla det som 
fungerat och utveckla det som fungerat mindre bra. 
En omställning bör också ske för att möta 
medarbetares krav på en framtida arbetsgivare kring 
flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och anställnings-
former så att förutsättningar för en god arbetsmiljö 
bibehålls. En god arbetsmiljö ger nöjda medarbetare 
som väljer att stanna kvar. 

Pensionsavgångarna de närmsta åren kan medföra 
kompetensförluster i verksamheterna. Fram till år 
2027 uppgår beräknade pensionsavgången till 30 
medarbetare inom skola och barnomsorgsarbete, och 
drygt 40 personer inom omsorgsförvaltningen. 

Inom kommunen sker en rad utvecklingsprojekt 
samt etableringar och beroende av hur omfattande 
dessa blir kan förvaltningens samtliga delar behöva 
utöka sin personalstyrka för att möta behoven. 
 
Personalkostnader 

Totalt sett har personalkostnaderna under januari 
till augusti ökat med 4,3 mnkr jämfört med 
kostnaderna samma period föregående år. 

 Kostnaderna för månadsanställda har ökat med 
6,2 mnkr samtidigt som övertidsersättning, mertid- 
och fyllnadsersättning har ökat med sammanlagt 
1,7 mnkr till följd av heltidsinförandet samt hög 
sjukfrånvaro med vikariekostnader som följd.  

Under perioden har sjuklönekostnader minskat 
med 1,5 mnkr vilket beror på att den korta 
sjukfrånvaron minskat och den långa sjukfrånvaron 
ökat, och det är korttidssjukfrånvaron som kostar 
mer för arbetsgivaren. 

 
Covid-19 

Pandemin har nu pågått i världen under över ett år 
och påverkat och fortsätter påverka landet, regionen, 
kommunen och dess medborgare och medarbetare 
inom alla delar av verksamheten. Hela samhället har 
genomfört stora omställning för att anpassa efter 
rekommendationer och riktlinjer som myndigheter 
fastställt. Sotenäs kommun har från början av 
pandemin valt att i alla delar följa myndigheters råd 
och rekommendationer. I mars 2020 införde 
kommunen en pandemigrupp bestående av represen-
tanter från varje förvaltning som arbetat för att skapa 
en samsyn och gemensamma rutiner kring hante-
ringen av pandemin inom kommunen. Varje vecka 
har ett internt direktiv uppdaterats som finns till-
gängligt för samtliga anställda. Utöver att pandemin 
gett en högre sjukfrånvaro utifrån sjukdom, smitt-
spårning och att stanna hemma vid minsta symtom 
märker samtliga förvaltningar av en ökad psykisk 
ohälsa och belastning av personalen på grund av 
konsekvenser av pandemin. Det kan bero på social 
isolering, stark oro och stress. Utifrån dessa symtom 
behöver arbetsgivaren arbeta brett och aktivt för att 
synliggöra psykisk ohälsa och motverka den på bästa 
vis. 

Utöver friskvårdsbidrag har anställda även i år 
fått en tidig julgåva. Dels som stort tack för insatser 
under pandemin, dels i syfte att stimulera handeln i 
kommunen. 

 
Sjukfrånvaro 

 
En låg sjukfrånvaro skapar förutsättningar för en 

god arbetsmiljö och bra arbetsförutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga i utvecklingen av 
verksamheten. 

Antal sjukdagar/anställd 
i snitt 2019  2020 

2020-
08 

2021-
08 

Kommunstyrelsen 23 20 14 16 

Byggnadsnämnden 14 30 21 23 

Miljönämnden 19 36 26 7 

Utbildningsnämnden 18 18 12 13 

Omsorgsnämnden 17 24 16 20 
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 Totalt har sjukfrånvaron under januari – augusti 
ökat en procentenhet till 9,8 procent jämfört med 8,8 
procent samma period föregående år, och det är 
främst den långa sjukfrånvaron som ökat. Orsaken 
till den höga sjukfrånvaron beror till stor del på att 
de flesta medarbetare arbetar i kontaktyrken och 
personalen inom dessa verksamheter ska vara 
hemma vid minsta symtom samt att vi ser en ökad 
psykisk ohälsa bland medarbetare på grund av 
pandemin. Inom vissa av kommunens verksamheter 
har yrkesgrupper arbetat på distans vilket gör att 
medarbetare trots exempelvis lätta symtom eller vid 
smittspårning av covid-19 kunnat fortsätta arbeta, 

vilket gett en relativt låg sjukfrånvaro inom dessa 
enheter. 

Från och med 29 september tas restriktionen om 
distansarbete bort vilket gör att de medarbetare som 
kunnat arbeta hemifrån nu ska återgå till ordinarie 
arbetsplats.  

Det är viktigt att fortsatt vidta åtgärder samt ge 
information, stöd och tydliga riktlinjer och rutiner 
för alla medarbetare som av olika anledningar har en 
sjukfrånvaro för att få dem att återgå i arbete. 
Samtliga chefer följer upp sjukfrånvaron och skapar 
individuella rehabiliteringsplaner vid behov. 
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Ekonomisk redovisning 
 

I avsnittet ingår uppföljning av resultaträkning, 
investeringsredovisning samt driftredovisning per 
verksamhetsområde och nämnd.  

Samma redovisningsprinciper och beräknings-
metoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen. I bokslutet per 2021-08-31 
har 6,6 mnkr kostnadsförts avseende detaljplaner 
och översiktsplaner som under 2020 och tidigare 
aktiverats i balansräkningen.  

Definitionen av en investering år 2021, är precis 
som föregående år, att: den ekonomiska livslängden 
beräknas till minst tre år, tillgången är avsedd för 

stadigvarande bruk, och beloppet uppgår till minst 
ett halvt prisbasbelopp.  

Pensionsredovisning sker fortsatt genom den så 
kallade blandmodellen. 

Sotenäs kommun har stora säsongsvariationer då 
antalet boende och besökande under sommar-
månaderna ökar kraftigt. Detta får stora effekt i 
verksamheten, bland annat syns att intäkter i form av 
båtplatsavgifter, hamnavgifter och parkeringsavgif-
ter. På kostnadssidan syns stora effekter istället inom 
äldreomsorgens verksamhetsområde.

 
 
Resultaträkning  

 

 Koncernen Kommunen 
     

Belopp i mnkr 
Bokslut 

2020-08 
Bokslut 

2021-08 
Bokslut  

2020-08 
Bokslut  

2021-08 

Budget 
jan-aug 

2021 

Prognos 
helår 
2021  

Budget 
 helår 
2021 

Avvikelse  
 helår 
2021 

Verksamhetens intäkter   231,2 243,9 113,9 122,1     

Verksamhetens 

kostnader 
-505,4 -524,7 -428,9 -447,9 *-336,6 *-506,4 *-511,2 *-4,8 

Avskrivningar -41,6 -46,1 -20,6 -25,3 -19,2 -38,8 -28,8 -10,0 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-315,8 -326,9 -335,6 -351,1 -355,8 -545,2 -540,0 -5,2 

         

Skatteintäkter 318,0 324,1 318,0 324,1 315,3 485,2 472,9 12,3 

Kommunal utjämning & 

fastighetsavgift 

 

50,8 

 

50,6 50,8 50,7 46,9 76,0 70,4 5,6 

Verksamhetens resultat 53,0 47,8 33,2 23,7 6,4 16,1 3,2 12,9 

         

Finansiella intäkter 0,8 0,5 2,2 1,9 1,8 2,6 2,8 -0,2 

Finansiella kostnader -7,5 -7,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 -0,2 

Resultat efter finansiella 

poster 
46,3 41,1 35,3 25,3 7,7 18,3 5,5 12,8 

         

Extraordinära poster   - - - - - - 

Resultat 46,3 41,1 35,3 25,3 7,7 18,3 5,5 12,8 

 
* Prognos och helårsbudget avser nettokostnader 
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Periodens resultat och helårsprognos - 
koncernen 

Periodens resultat koncern 

Periodens resultat för koncernen uppgår till 
+41,1 mnkr (föregående år 46,3 mnkr). Det stora 
överskottet återfinns hos kommunen med 25,3 mnkr. 
Samtliga bolag utom Sotenäs RehabCenter har 
positiva resultat. Utfallet är lägre än föregående år. 

Verksamhetens intäkter koncern 

Verksamhetens intäkter ökar för 2021 och uppgår 
till 243,9 (föregående år +231,2 mnkr). Ökningen 
återfinns främst inom Rambo AB 

Verksamhetens kostnader koncern 

Verksamhetens kostnader ökar till -524,7 mnkr 
(föregående år -505,4 mnkr). Ökningen påverkas 
främst av kommunen. Personalkostnader inklusive 
pensionskostnader uppgår till 57 procent 
(föregående år 59 procent) av koncernens totala 
verksamhetskostnader.  

Avskrivningar koncern 
Periodens avskrivningar uppgår till -46,1 mnkr, 

och ökar jämfört med föregående år.  Immateriella 
tillgångar utgör 1 procent av de totala 
avskrivningarna medan byggnader och tekniska 
anläggningar utgör 53 procent, och maskiner och 
inventarier utgör 31 procent av de totala 
avskrivningarna för perioden. 

Verksamhetens nettokostnader koncern 

Nettokostnaderna ökar därmed och uppgår till -
326,9 mnkr (föregående år -315,8 mnkr), varav: 
Sotenäsbostäder +20,5 mnkr, Sotenäs RehabCenter  
-1,3 mnkr, Sotenäs Vatten +0,8 mnkr, Rambo 
+6,3 mnkr och kommunen -351,1 mnkr. Kommunen 
har en nettokostnadsökningen med +15,5 medan 
övriga bolag minskar. 

Finansnetto koncern 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella in-
täkter och kostnader, uppgår under perioden till  
-6,7 mnkr och påverkas främst av räntekostnader för 
Sotenäsbostäder -6,0 mnkr, och Sotenäs Vatten  
-0,9 mnkr. 

Trots att periodens resultat uppgår till 
+41,1 mnkr förväntas koncernen göra ett lägre 
resultat vid årets slut.  

Periodens resultat och helårsprognos – 
kommunen  

Periodens resultat 

Periodens resultat uppgår till +25,3 mnkr jämfört 
med +35,3 mnkr samma period föregående år. I 
jämförelse med budget för perioden (7,7 mnkr) 
avviker resultatet positivt med +17,6 mnkr.  

Helårsprognosen uppgår till +18,3 mnkr, vilket är 
+12,8 mnkr bättre än budgeterade 5,5 mnkr. Det 
prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till 
+16,9 mnkr, vilket är +11,4 mnkr bättre än 
budgeterat. 

Nämndernas nettokostnader väntas öka med 
5,1 mnkr utöver budget under tredje tertialet (läs mer 
under Ekonomisk uppföljning per nämnd s. 35). 
Årets vinst vid fastighetsförsäljning uppgår till 
4,6 mnkr, i helårsprognosen tillkommer endast 
ytterligare 0,1 mnkr. Preliminär skatteavräkning för 
2020 och utdelningar avseende år 2020 uppgår till 
2,2 mnkr. Motsvarande intäkter väntas inte under 
årets sista fyra månader. 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter som består av avgifter 
och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av 
varor och tjänster, statsbidrag och andra bidrag, 
uppgår för perioden till 122,1 mnkr (föregående år 
113,9 mnkr) vilket är en ökning med 8,2 mnkr 
jämfört med samma period föregående år. Bidrag för 
EU-projekt har ökat med +6,7 mnkr, statsbidrag från 
Skolverket ökar med +1,9 mnkr, Socialstyrelsen 
+3,1 mnkr, medan bidragen från Migrationsverket 
minskar med -2,4 mnkr, och bidrag för sjuklöne-
ersättning har ökat med +0,7 mnkr. Årets särskilda 
momsersättning har minskat med -1,5 mnkr jämfört 
med 2020 då en momsgenomlysning för åren 2017 - 
2019 gjordes under förra året. Årets avgifter har ökat 
med 3,8 mnkr jämfört med perioden 2020 och avser 
bygglovsavgifter, samt parkerings- och gästhamns-
intäkter.  

Årets intäkter från sålda exploateringsfastigheter 
uppgår till 4,5 mnkr vilket är 1,7 mnkr högre än 
under perioden föregående år. Årets vinst vid 
försäljning av maskiner, byggnader och ej 
exploaterad mark uppgår till 1,5 mnkr vilket är 
4,0 mnkr lägre än perioden föregående år. Vinst från 
årets totala försäljningsintäkter 2020 uppgick till 
14,8 mnkr medan helårsprognosen 2021 uppgår till 
4,7 mnkr. Årets prognostiserade försäljningar inne-
bär en negativ avvikelse mot budget om -3,2 mnkr. 
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Periodens budgetavvikelse påverkas främst av 
sjuklöneersättning, och bidrag från Migrations-
verket, Socialstyrelsen och EU. Årets vinster från 
försäljning av fastigheter är lägre än budgeterat. 

Verksamhetens kostnader 

Verksamhetens kostnader ökar med 19,0 mnkr 
(4,4 procent), jämfört med samma period föregående 
år. Personalkostnaderna har ökat med 8,1 mnkr, 
(3,0 procent), varav årets löneökningar avser 
9,1 mnkr. Kostnaderna för pensioner har minskat 
med 3,2 mnkr mellan åren.  

Årets el-kostnader är 1,7 mnkr högre än 
föregående år beroende av den kalla vintern i början 
av året samt höga el-priser. Under perioden har 
kostnaden för konsulttjänster ökat med 8,4 mnkr, 
varav merparten avser konsulter för projektet ”land-
baserat vattenbruk”, kopplat till en eventuell 
kommande företagsetablering (läs mer på sidan 8). 

Kostnad för bidrag har ökat med 2,8 mnkr och 
avser främst anläggningsbidrag (1,7 mnkr) som 
föregående år redovisades som investering, men 
avyttrades under tredje tertialet, högre driftbidrag till 
Sotenäs RehabCenter (0,8 mnkr), samt ökade 
kostnader för ekonomiskt bistånd (0,5 mnkr). 

  Personalkostnader inklusive pensioner är 
5,4 mnkr lägre än budgeterat under perioden, medan 
övriga kostnader är 0,9 mnkr lägre än budgeterat.  

Avskrivningar 
Under 2020 bedrevs registervård i anläggnings-

registret där samtliga anläggningsbidrag skrevs bort. 
Under 2021 fortsätter genomlysning av anläggnings-
registret med fokus på plan-kostnader, vilka kommer 
skrivas bort i enlighet med rådande redovisnings-
regler. Periodens nedskrivning av översikts- och 
detaljplaner har medfört en tillkommande 
avskrivning utöver budget på 6,6 mnkr. Periodens 
avskrivningar är därmed 4,6 mnkr högre än samma 
period föregående år.  

Frånsett periodens nedskrivningar om 6,6 mnkr 
ligger utfallet i nivå med budget, och endast enstaka 
mindre investeringar har hittills aktiverats under 
2021. 

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot 
budget om -10,0 mnkr. Avvikelsen beror på en 
anpassning till uppdaterade redovisningsprinciper 
där plan-kostnader som idag finns i balansräkningen 
(7,5 mnkr) samt årets prognosticerade utgifter 
(2,5 mnkr), planeras kostnadsföras under året. 

 

Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens nettokostnader, inklusive vinster 
vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet, har ökat med 4,6 procent (15,5 mnkr) 
jämfört med 2020. Nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 
93,7 procent.  

Årets nettokostnadsandel har budgeterats till 
99,4 procent av skatter och generella bidrag. Helårs-
prognosen innebär att årets nettokostnadsandel 
kommer uppgå till 97,1 procent. Även i bokslut 2020 
uppgick nettokostnadsandelen till 97,1 procent. 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och 
fastighetsavgift 

Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastig-
hetsavgift uppgår under januari - augusti till 
374,8 mnkr (368,7 mnkr), en ökning med 6,1 mnkr 
(1,7 procent) jämfört med föregående år. 

På grund av pågående coronapandemi har 
regeringen skjutit till extra medel i regleringsposten, 
vilken under perioden uppgår till 18,1 mnkr. Posten 
följer budget men kommer över tid fasas ut och 
minskar med cirka 6 mnkr per år de kommande två 
åren.    

Periodens utfall är 12,6 mnkr bättre än budget och 
avser skatteavräkning år 2020 (3,9 mnkr), skatte-
avräkning januari - augusti 2021 (4,6 mnkr) och 
inkomstutjämningsbidrag januari till augusti 2021 
(4,2 mnkr). 

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot 
budget om 18,0 mnkr varav skatteintäkter 12,3 mnkr 
och inkomstutjämning 6,2 mnkr utgör de största 
avvikelserna. 

Finansnetto 
Finansnettot, skillnaden mellan finansiella 

intäkter och kostnader, uppgår under perioden till --
1,6 mnkr (föregående år -2,0 mnkr). De finansiella 
intäkterna avser främst borgensavgifter 
(Sotenäsbostäder), utdelningar (Kommuninvest, 
Sotenäsbostäder och Rambo) samt ränteintäkter 
(SBAB). De finansiella kostnaderna avser främst 
ränta på pensionskostnader. Helårsprognosen är i 
nivå med budget. 
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Balansräkning 
 

 KONCERNEN KOMMUNEN 

Belopp i mnkr 2020-12 2021-08 2020-12 2021-08 

     

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 2,0 1,6 2,0 1,6 

Materiella anläggningstillgångar     

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 352,7 1 332,0 444,3 425,7 

   Pågående ny- och ombyggnad 39,0 69,3 13,1 23,0 

   Maskiner och inventarier 60,0 57,5 25,6 24,1 

Finansiella anläggningstillgångar 4,4 5,4 29,0 29,0 

Summa anläggningstillgångar 1 458,3 1 465,8 514,1 503,5 

     
Bidrag till infrastruktur - - - - 

     
Omsättningstillgångar     

Förråd, lager 12,1 14,0 12,1 13,9 

Fordringar 98,3 119,2 69,9 85,5 

Kortfristiga placeringar - - - - 

Kassa och bank 181,4 178,4 127,1 129,4 

Summa omsättningstillgångar 291,8 311,6 209,0 228,8 

     
SUMMA TILLGÅNGAR 1 750,1 1 777,4 723,1 732,3 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital     

Ingående eget kapital  602,0 630,7 489,8 507,9 

Justering av eget kapital 5,7 5,8 0,0 0,0 

Periodens resultat 28,8 41,1 18,1 25,3 

Summa eget kapital 636,6 677,6 507,9 533,2 

-varar Resultatutjämningsreserv  20,0 20,0 20,0 20,0 

-varav Övrigt eget kapital 616,6 657,6 487,9 513,2 

     
Avsättningar     

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 13,6 14,4 13,6 14,4 

Uppskjuten skatteskuld 16,9 16,8 - - 

Andra avsättningar 2,8 2,8 - - 

Summa avsättningar 33,3 34,0 13,6 14,4 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 903,6 906,7 60,0 54,2 

Kortfristiga skulder 176,6 159,1 141,6 130,5 

Summa skulder 1 080,2 1 065,8 201,6 184,7 

     
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 750,1 1 777,4 723,1 732,3 

     

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER     

Panter och därmed jämförliga säkerheter 2,0 - - - 

Ansvarsförbindelser     

   varav pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 

   skulder eller avsättningar 223,6 223,8 223,6 223,8 

   varav övriga ansvarsförbindelser 10,8 10,8 786,5 786,5 

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 236,3 234,5 1 010,2 1 010,4 
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Periodens tillgångar och skulder – 
koncernen  

Anläggningstillgångarna har under perioden ökat 
med 7,5 mnkr. Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, samt Maskiner och inventarier 
minskar med -20,7 mnkr respektive -2,5 mnkr 
medan Pågående ny och ombyggnad ökar med 30,3 
mnkr. 

Koncernen har inte några bidrag till infrastruktur 
eller kortfristiga placeringar bokförda på tillgångs-
sidan i balansräkningen per årsskiftet eller augusti 
2021. 

 Likvida medel uppgick vid periodens slut till 
178,4 mnkr vilket är en minskning sedan årsskiftet 
med 3,0 mnkr.  

Koncernens egna kapital ökar under perioden.  
Avsättningarna ökar endast avseende pensioner 

och liknande förpliktelser vilka återfinns inom 
kommunen. 

Långfristiga skulder består till 85 procent eller 
770,3 mnkr av lån från kreditinstitut. Av dessa avser 
496,0 mnkr Sotenäsbostäder, 243,0 mnkr Sotenäs 
Vatten och 25,0 mnkr Sotenäs RehabCenter. 
4 procent eller 36,1 mnkr avser långfristig leasing-
skuld för hyreskontrakt avseende kommunal grupp-
bostad och brandstation. 1,6 procent av skulden 
avser erhållna investeringsbidrag och även de åter-
finns inom kommunen. 

De kortfristiga skulderna har minskat -17,5 mnkr 
sedan årsskiftet och uppgår till 159,1 mnkr.  

Att ansvarsförbindelsen är betydligt lägre i 
koncernen jämfört med kommunen beror på de stora 
borgensåtaganden kommunen har mot de kom-
munala bolagen. 

Kassalikviditeten (betalningsförmåga på kort sikt) 
är god då värdet i kassa, bank och fordringar över-
stiger de kortfristiga skulderna. Nyckeltalet har 
förbättrats sedan årsskiftet och uppgår nu till 
187 procent  

Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 
38 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensions-
förpliktelser uppgår till 25 procent. Soliditeten inom 
koncernen är förbättrad sedan årsskiftet. 

 

Periodens tillgångar och skulder – 
kommunen  

Anläggningstillgångarna har under perioden 
minskat med 10,6 mnkr. Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar och Maskiner och inventarier 
minskar med -18,6 mnkr respektive -1,5 mnkr 
medan Pågående ny och ombyggnad ökar med 
9,9 mnkr.  

Förråd m.m. består av industri- och småhustomter 
och har ökat under perioden med 1,8 mnkr. 

Fordringarna ökar under perioden med 
15,6 mnkr varav -0,1 mnkr avser minskade 
kundfordringar, 3,7 mnkr avser övriga fordringar 
och 12,0 mnkr avser ökning av upplupna intäkter.  

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 
129,4 mnkr vilket är en ökning från årsskiftet med 
2,3 mnkr.  

Kommunens egna kapital ökar med periodens 
resultat +25,3 mnkr.  

Periodens avsättningar har ökat med 0,8 mnkr 
och avser pensioner. 

Långfristiga skulder består tills största delen av 
leasingskuld för långtidshyrda lokaler (36,1 mnkr) 
och skuld för statliga investeringsbidrag 
(14,1 mnkr).  

Kortfristiga skulder har under perioden minskat 
med 11,1 mnkr. Den största förändringen är att 
leverantörsskulderna minskat med +14,7 mnkr. 

Kassalikviditeten (betalningsförmåga på kort sikt) 
är god då värdet i kassa, bank och fordringar över-
stiger de kortfristiga skulderna. 

Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 
71 procent. Soliditeten inklusive samtliga pensions-
förpliktelser uppgår till 39 procent. Soliditetsvärdet 
för kommunen har ökat en procentenhet sedan 
årsskiftet till följd av periodens positiva resultat.
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Investeringsredovisning  

     

Belopp i mnkr 

Utfall 

2021-08 

Prognos 

2021 

Total budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

Kommunstyrelsens allmänna verksamhet     

0002 - KS ofördelat - -0,4 -0,5 0,2 

0005 – Beslutsstödsystem Hypergene -0,0 -0,1 -0,4 0,3 

0008 - Inventarier Kommunkontor - -0,1 -0,1 - 

0042 - E-Arkiv  - -0,0 -0,2 0,2 

0043 – Ekonomisystem  - -0,4 -2,0 1,6 

0098 – Digitalisering  - -0,7 -0,7 - 

1202 - Räddningstjänsten fordon - -0,5 -0,5 - 

1204 – Räddningstjänsten övrigt - -0,5 -0,5 - 

1205 – Räddningstjänsten inventarier  -0,3 -0,2 -0,2 - 

1206 – Räddningstjänsten utrustning -0,1 1,1 -1,1 - 

1207 – Brandskyddsåtgärder/värmekamera - - -1,1 1,1 

Summa kommunstyrelsens allmänna verksamhet -0,5 -3,5 -6,8 3,3 

     

Kommunstyrelsens tekniska verksamhet     

Markförvaltning     

0031 - Strategiska dokument, ÖP -1,1 -1,3 -1,3 - 

0032 – Detaljplaner -0,1 -3,6 -3,6 - 

0127 – Springethamnen  - - 0,1 0,1 

0128 - Ödegården 1:9 Etapp 3 -0,0 1,7 1,7 - 

0217 - Hällebo, Etapp 2 -0,1 1,1 1,1 - 

0233 – Skomakarudden - 0,2 0,2 - 

0250 - Detaljplan Gamla Smögen -0,1 2,8 2,8 - 

0251 - Detaljplan Gamla Hunnebo -0,0 1,4 1,4 - 

0281 – ÄDP Smögens hamn - 0,3 0,3 - 

Summa markförvaltning -1,5 2,4 2,5 0,1 

     

Gata, park och bad     

0401 - Asfaltering beläggning gator -0,3 -1,0 -5,6 4,6 

0402 – Laddstolpar -0,1 -0,0 -1,0 1,0 

0403 - Upprustning torgen i Bovall och Väjern -  -0,0 -0,8 0,8 

0408 - Gatuarbeten efter VA-saneringar -  -0,2 -0,5 0,3 

0411 - Ställplatser enligt näringslivsstrategin -0,2 -0,2 -0,6 0,3 

0419 - Förbättring/planerat underhåll parker -0,0 -0,0 -0,9 0,9 

0420 - Offentlig renhållning -0,1 -0,3 -0,5 0,2 

0421 - Nyanläggning park Ulebergshamn -  -0,2 -0,2 0,2 

0422 – Saltbingar - 0,1 -0,4 -0,4 - 

0466 - Fordon tekniska -0,1 -0,0 -1,0 - 

0471 - Gång- och cykelvägar -1,9 -3,5 -3,5 - 

0473 - Utbyte gatubelysning -0,4 -0,5 -0,7 0,2 

0476 - Enkelt avhjälpta hinder (gata) -0,0 -0,1 -0,1 - 

0481 - Åtgärder murar -0,0 -2,1 -2,1 - 

0502 – Förbättring planerat u-håll badplatser -0,1 -0,3 -0,3 - 

0509 - Förbättr/planerat underhåll lekplatser - -0,0 -1,7 1,7 
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Belopp i mnkr 

Utfall 

2021-08 

Prognos 

2021 

Total budget 

2021 

Avvikelse 

2021 

0528 - Belysning motionsspår Kungshamn -  -0,0 -0,6 0,6 

0529 – Byte inventarier idrottshallar -  -0,1 -0,1 - 

Summa gata, park och bad -3,5 -9,8 -20,5 10,7 

     

Hamnar     

0019 - Förbättring småbåtshamnar/bryggor -1,3 -3,9 -3,9 - 

0029 - Åtgärder betong / stenkajer -0,1 -1,5 -2,7 1,2 

0220 - Geoteknik Gamla Hunnebo -0,3 -0,7 -0,7 - 

Summa hamnar -1,8 -6,1 -7,2 1,2 

     

Fastighet     

0302 - Externhyresfinans. investeringar -0,2  -0,4 -0,4 - 

0303 - Åtg e myndighetstillsyn enl lagkrav -0,0 -0,3 -1,8 1,5 

0307 - Fiberanslutningar fastigheter -0,0 -0,0 -0,2 0,2 

0315 - Lekplatser på skolor och förskolor - -0,0 -0,8 0,8 

0329 - Hunnebohemmet projektering -0,2 -1,2 -11,5 10,3 

0331 - Åtgärdsplan energieffektivisering -0,4 -0,9 -1,8 0,9 

0339 - Hygienvårdsanläggning Kleven -0,7 -1,0 -1,5 0,5 

0349 - Tillbyggnad brandstation Malmön -0,0 -0,2 -0,4 0,2 

0362 - Utbyggnad skalskydd -0,9 -1,2 -1,4 0,2 

0369 - Storköksutrustning -  -0,5 -0,5 - 

0370 – Flytt av förskola till Smögenskolan -4,8 -5,6 -3,2 -2,4 

0374 – Hotellås Kvarnberget -  -0,0 -1,0 1,0 

0399 - Planerat underhåll -4,1 -5,4 -8,7 3,3 

Summa fastighet -11,5 -16,6 -33,1 16,5 

     

KS övrigt     

0035 - Inventarier måltidsenhet -0,2 -0,9 -0,9 - 

0045 - Inventarier lokalvård -  -0,6 -0,6 - 

Summa KS övrigt -0,2 -1,4 -1,4 - 

     

Försäljningar och fastighetsinköp     

0001 – Fastighetsköp (mark &byggnad) -2,6 - - - 

0004 – Fastighetsförsäljning (byggnader) - 3,5 3,5 - 

0006 – Försäljning markreserv/reglering 3,6 - - - 

Summa försäljningar och fastighetsinköp 1,0 3,5 3,5 - 

Summa kommunstyrelsens tekniska verksamhet -17,5 -28,0 -56,3 28,3 

     

Utbildningsnämnden     

0009 - Inköp konst i offentlig miljö - -0,4 -0,4 - 

1011 - Utrustning digitalisering UN -0,1 -0,1 -0,1 - 

1025 - Nya Möbler lärosalar -0,5 -0,5 -0,5 - 

Summa utbildningsnämnden -0,6 -1,0 -1,0 - 

     

Summa investeringsverksamhet -18,6 -32,5 -64,1 31,6 
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Analys av investeringsverksamheten 

Investeringsbudget för 2021 uppgår till 39,3 mnkr 
inklusive särskild satsning för Hunnebohemmet på 
5,0 mnkr. Till det kommer 24,8 mnkr i 
resultatöverförda medel från tidigare år. Det innebär 
att årets beslutade budget uppgår till 64,1 mnkr. 

Investeringsutgifterna efter andra tertialet uppgår 
till 18,6 mnkr vilket motsvarar 29 procent av den 
totala investeringsvolymen. Prognosen för helåret 
pekar på ett utfall om 32,5 mnkr, vilket innebär att 
51 procent av årets totala investeringsvolym.   

Några av de större insatserna under året är: ny 
fasad på Hunnebostrand skola och invändiga ytskikt 
på Hedalen/Hunnebostrands förskola, en solcells-
anläggning kommer att utföras på Kvarnberget, nya 
ventilationsaggregat i lokalen ”Bryggan” och 
Hunnebostrands skola samt nya bergvärmepumpar 
på Hunnebostrands skola och i ”Lådhallen” på 
Smögen.  

Allmän verksamhet 

Utfallet avser främst utrustning för räddnings-
tjänsten. Av budgeterade medel på 6,8 mnkr 
förväntas 3,5 mnkr nyttjas under 2021.  

Kommunstyrelsen beslutade i september att 
omfördela 350 tkr från KS ofördelade medel till 
investering på Sandöslingan. Budget omfördelas i 
september, i tabellen ovan syns utfallet/prognosen på 
projekt ”0002 KS ofördelat”. 

Markförvaltning 

Av budgeterade medel på 2,5 mnkr förväntas hela 
beloppet gå åt under 2021. Efter augusti har 1,5 mnkr 
förbrukats.  

Arbetet med kommunens nya översiktsplan ”ÖP 
2022” pågår. Ett förslag till översiktsplan är på 
samråd under tiden 29 juni till den 30 september 
2021. Under samrådet finns möjlighet att ta del av 
förslaget och lämna synpunkter, bidra med kunskap 
till det framtida arbetet samt ställa frågor via e-post 
eller telefon till planförfattare och projektledare. 
Arbetet hittills följer tidplanen vilket innebär 
granskning under vinter/vår 2022 samt antagande 
under sommar/höst 2022. Även om möjligheterna att 
ha workshops och andra möten har påverkats av 
covid-19 har politiker, förvaltning och konsulter 
kunnat fortsätta arbetet med nya metoder.  

Arbete med detaljplaner för Gamla Smögen och 
Hällebo har också fortskridit.  

Utredning av detaljplaner i investering pågår där 
upparbetade kostnader håller på att ses över. Dessa 

kostnader kommer under året att kostnads föras till 
driften. Detta enligt investeringsregler från RKR.  

Gata, park och bad 

Utfallet efter första tertialet landar på 3,5 mnkr. 
Av budgeterade medel för helåret på 20,5 mnkr, 
beräknas 9,8 mnkr att användas.  

Gång- och cykelvägen norr om Bovallstrand 
färdigställes under det första tertialet. Arbetet med 
muren som håller upp Svinemyndevägen i 
Hunnebostrand har påbörjats och ska stadgas upp. I 
samband med detta kommer även Sotenäs Vatten 
genom Västvatten att utföra VA-arbeten i vägen.  

Kommunen har fått ett arv från en privatperson 
med förbehållet att pengarna ska gå till Stenbogens 
badplats. Arbete med planering och projektering för 
detta startas upp under hösten.  

Det kan bli aktuellt med ytterligare industri-
etableringar på Guleskär, om detta blir av kan det 
komma att behövas vissa modifieringar kring 
Bäckevikstorget.  

I samband med VA-arbetena på Kattesandsvägen 
kommer gatubelysningen att uppgraderas och 
byggas ut i området. 

Upphandlingen av asfalteringsarbeten som har 
skett i samarbete med Munkedals kommun stannade 
upp innan sommaren. Sotenäs kommun har istället 
gått vidare med en ny upphandling avtal kommer 
tecknas under hösten. På grund av detta så har 
sparsamt med asfalteringsarbeten utförts. 

Hamnar 

Ponton C i Springet har renoverats inför 
säsongen, hela budgetutrymmet förväntas användas 
under året.  

Strandpromenaden vid Sandbogen har färdig-
ställts och återinvigdes den 7 maj.  

Utredningen för geotekniska åtgärder i 
Hunnebostrand har varit ute på samråd där Läns-
styrelsen anser att åtgärden är av betydande art och 
en ansökan kommer göras till Mark- och miljödom-
stolen.  

Garantiarbeten på kajen vid Smögens Fiskauktion 
har påbörjats och kommer att vara klara i höst. Sedan 
tidigare pågår en diskussion med Smögens 
Fiskauktion om att öka djupet vid kajen till 7 meter 
för att klara att ta emot större båtar, och i april gav 
Länsstyrelsen sitt medgivande till muddring och 
sprängning på platsen. Projektering och framtagande 
av handlingar för beslutsunderlag pågår. 
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Fastighet 

Utfallet efter första tertialet landar på 11,5 mnkr. 
Av budgeterade medel för helåret på 33,1 mnkr, 
beräknas 16,6 mnkr att användas.  

Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra 
renovering av Hunnebohemmet enligt ”alternativ 3” 
där köket ska renoveras parallellt med nybyggnation. 
Upphandling av arkitekt och projektledare pågår. 
Efter detta kommer beslut tas om hur och när 
projekteringen kommer att starta. Eventuellt 
kvarvarande medel för projektering av Hunnebo-
hekmmet vid årets slut avses äskas om flytt till 2022.  

Hygienvårdsanläggningen på Kleven är i princip 
färdig. Det återstår att åtgärda besiktnings-
anmärkningar vilket bedöms kunna ske under året.  

Skalskydd har byggts ut på Smögens skolan och 
på Hunnebostrands förskola i samband med 
renoveringsarbeten. 

Smögenskolan har tagits i bruk som förskola. 
Visst arbete återstår och ett antal anmärkningar 
väntas behöva åtgärdas. Slutbesiktning hålls för-
hoppningsvis under september månad. 

Bland energieffektiviseringsåtgärder och åtgärder 
inom det planerade underhållet återfinns nya 
ventilationsaggregat på Hunnebostrands skola och i 
lokalen ”Bryggan”. Nya bergvärmepumpar kommer 
att installeras på Hunnebostrands skola och möjligen 
hinns detta med även i ”Lådhallen” på Smögen.  

Projektering av solcellsanläggning för Kvarn-
berget pågår. 

Övrigt 

Lokalvårdsenhetens maskinpark kommer bytas 
ut. En direktupphandling pågår och beräknas vara 
klar för inköp under hösten. Nya matvagnar har 
köpts in till Hunnebohemmet. 

Försäljningar och fastighetsinköp 

Fastighetsförsäljningar planeras utifrån kommun-
fullmäktiges lokalförsörjningspolicy. Ett förslag till 
yteffektiviseringar bearbetas för närvarande i 
förvaltningarna. Försäljningar för budgeterat belopp 
bedöms kunna genomföras under mandatperioden. 

Årets fastighetsköp avser fastigheten Hovenäs 
1:337 inom detaljplanen "Hovenäs hamn".  

Årets försäljningar avser fastigheten Hovenäs 
1:365, del av Hovenäs 1:3, samt del av Malmön 
1:325. 

Genom ett delegationsbeslut har en mindre del 
tilläggsmark till en bostadsfastighet sålts. 

Förvaltningen kommer avvakta säkrare prognoser 
ifråga om antal barn och elever innan ytterligare 
förslag till försäljningar av fastigheter med 
byggnader läggs fram. Utredning om rockader i 
lokalförsörjningen pågår men sannolikt säljs inga 
fastigheter av detta slag under innevarande år. 

Byggnadsnämnden 

Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 
Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 
Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

Utbildningsnämnden 

Utfallet under perioden uppgår till 0,6 mnkr. Inom 
utbildningsförvaltningen har arbetet med översyn av 
klassrumsmiljöer påbörjats, årets budget om 
0,5 mnkr har använts och inga medel kvarstår. Det 
har under en lång tid tillbaka saknats plan för hur 
klassrumsuppsättningar ska förnyas.  

Årets budget för digitalisering om 0,1 mnkr har 
använts och inga medel kvarstår.  

Omsorgsnämnden 

Nämnden har 2021 ingen budget för investering. 
Under året har inte heller några investeringar gjorts. 

 
 

Koncernen  

 

Belopp i mnkr 
Prognos 

2021 

Budget 

2021 

Avvik. 

2021 

Kommunen -32,5 -64,1 31,6 

Sotenäsbostäder AB -38,2 -77,8 39,6 

Sotenäs RehabCenter 

AB - - - 

Sotenäs Vatten AB -24,1 -25,2 1,1 

Rambo AB -22,0 -26,4 4,4 

Summa -116,8 -193,5 76,7 

 
 
Nettoinvesteringarna förväntas uppgå till 

116,8 mnkr (53,4 mnkr 2020).  
Förändringen från föregående år och prognos är 

63,4 mnkr. Den enskilt största ökningen ligger hos 
Sotenäsbostäder -29,4 mnkr. Även kommunen, 
Sotenäs Vatten och Rambo ökar med -10,7 mnkr,  
-11,7 mnkr respektive -11,6 mnkr. 
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Driftredovisning – prognos 2021 

 

Helårsöversikt med prognos Netto Prognos Budget Avvikelse 

Belopp i mnkr 2020 2021 2021 2021 

Verksamhetsindelad driftredovisning      

Politisk verksamhet -8,3 i.u. -14,4 i.u. 

Infrastruktur, skydd m.m. -45,1 i.u. -46,2 i.u. 

Fritid och kultur -29,5 i.u. -16,8 i.u. 

Pedagogisk verksamhet -179,4 i.u. -181,2 i.u. 

Vård och omsorg -229,8 i.u. -237,3 i.u. 

Särskilt riktade insatser -2,5 i.u. -5,8 i.u. 

Affärsverksamhet 12,6 i.u. 15,7 i.u. 

Gemensamma verksamheter 500,0 i.u. 491,5 i.u. 

Årets resultat 18,1 18,3 5,5 12,8 

Justeras: poster som inte är hänförliga till ”verksamhetens intäkter” och 

”verksamhetens kostnader ”i resultaträkningen. 509,3 520,1 516,7 3,4 

Verksamhetens intäkter - Verksamhetens kostnader enligt 

resultaträkningen (netto) -491,2 -506,4 -511,2 4,85 

     

     

     

Driftredovisning per nämnd     

Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,3 -2,7 -2,6 -0,1 

Kommunstyrelsen -74,0 -77,5 -79,3 1,8 

   Allmän verksamhet inkl. KS ofördelat -59,0 -66,6  -68,4 1,8  

   Teknisk verksamhet -15,0 -11,0  -11,0 0,0  

Byggnadsnämnden -8,7 -9,1  -9,7 0,6  

Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,8 -1,6  -1,6 0,0  

Utbildningsnämnden -196,8 -199,6  -199,6 0,0  

Omsorgsnämnden -226,0 -236,6  -235,7 -0,9  

Summa nämndsverksamhet -509,7 -527,2 -528,6 1,4 

     

Övrig gemensam verksamhet     

Pensionsutbetalningar / personalomkostnader -13,8 -11,8  -15,3 3,5  

Förvaltningsgemensamt -0,5 -0,9  -5,1 4,2  

Driftbidrag -15,6 -4,2  -3,1 -1,1  

Exploateringsverksamhet  7,5 3,2  7,9 -4,7  

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 5,5 1,1  - 1,1  

Interna kapitalkostnader 35,3 33,0  33,0 0,0  

Summa skattefinansierad verksamhet -491,2 -506,4 -511,2 4,8 

     

Planenliga avskrivningar -35,9 -38,8 -28,8 -10,0 

Summa efter avskrivningar -527,1 -545,2 -540,0 -5,2 

     

Skatteintäkter 474,5 485,2  472,9 12,3  

Kommunal utjämning och fastighetsavgift 68,3 76,0  70,4 5,7  

Finansiella intäkter 2,9 2,6  2,8 -0,2  

Finansiella kostnader -0,5 -0,3  -0,5 0,2  

Årets resultat  18,1 18,3 5,5 12,8 
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Driftredovisning – prognos 2021

Helårsprognosen efter åtta månader pekar på ett 
positivt resultat om +18,3 mnkr. Det innebär en 
kraftig förbättring jämfört med budget på +5,5 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader, inklusive reavins-
ter vid försäljning av fastigheter och exploaterings-
verksamhet men exklusive årets avskrivningar 
väntas per helåret öka med 3,1 procent (15,3 mnkr) 
jämfört med 2020. Skatteintäkter och utjämnings-
bidrag ökar i helårsprognosen med 3,4 procent (18,4 
mnkr) jämfört med utfall 2020. 

Nämndsverksamhet 

För nämndverksamheten prognostiseras ett 
överskott om +1,4 mnkr. Kommunstyrelsen 
prognostiserar ett positivt resultat om +1,8 mnkr 
varav ofördelade medel +1,6 mnkr. Även byggnads-
nämnden prognostiserar ett överskott mot budget om 
+0,6 mnkr medan omsorgsnämndens prognos visar  
-0,9 mnkr i förhållande till budget. Läs mer i 
kommande avsnitt Ekonomisk uppföljning per 
nämnd.  

Nämnderna får under perioden januari till 
september 2021 delvis ersättning för sjuklöner från 
staten på grund av covid-19.  

Övrig gemensam verksamhet 

Kostnader för pensioner och sociala avgifter 
förväntas bli 3,5 mnkr lägre än budgeterat under året, 
här ingår även en beräknad ökning av årets 
semesterlöneskuld med 2,0 mnkr. Utrymmer i den 
centrala lönepotten kommer generera ett överskott 
mot budget med 3,7 mnkr.  

 
Årets driftbidrag väntas bli högre än budgeterat. 

På grund av årets corona-restriktioner har Sotenäs 
RehabCenter hållit större delen av verksamheten 
stängd under första halvåret. Verksamheter 
prognostiserar med ett driftbidrag om 3,6 mnkr för 
helåret. 0,6 mnkr har lämnats i driftbidrag till 
Folketshusföreningen Hav och Land. Helårs-
prognosen visar därmed ett underskott om -1,0 mnkr. 

 
 Exploateringsintäkterna prognostiseras enligt 

försiktighetsprincipen vilket innebär att endast sålda 
fastigheter räknas med i denna prognos. Utfallet 
uppgår till 3,2 mnkr. Jämfört med budgeterade 
7,9 mnkr innebär det ett underskott mot budget om  
-4,7 mnkr. I utfallet återfinns två industrifastigheter 
och en bostadstomt. 

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 
prognostiseras till +1,5 mnkr och avser industrimark 
vid Hogenäs, en försäljning på Malmön, en mindre 
försäljning i Kungshamn och en fastighetsreglering 
för boende.  

Ytterligare försäljningar av industrimark, där 
vinsten beräknas uppgå till cirka 2 mnkr, kan komma 
till stånd under året under förutsättning att bolagen 
erhåller erforderliga miljötillstånd. Dessa är dock 
osäkra och därmed inte med i prognosen. 

 
Årets avskrivningar beräknas bli -10,0 mnkr 

högre än budgeterat. Överdraget kommer av 
förändrade redovisningsprinciper i syfte att följa 
uppdaterad redovisningslagstiftning. Detta innebär 
att kostnader som tidigare tillgångsförts för fram-
tagande av översikts- och detaljplaner kommer att 
kostnadsföras under året, tillsammans med årets 
utgifter inom området.  

 
Skatteintäkter inklusive slutavräkning beräknas 

ge ett överskott mot budget med +12,3 mnkr, varav 
slutavräkning för 2020 uppgår till +1,8 mnkr och 
slutavräkning för 2021 uppgår till +6,9 mnkr. 

 Kommunal utjämning och generella bidrag 
beräknas ge ett överskott om +6,0 mnkr, varav +6,2 
mnkr avser inkomstutjämningen.  

Fastighetsavgiften prognostiseras till -0,3 mnkr 
mot budget.  

 
Kommunen har inga lån hos kreditinstitut. 

Finansiella intäkter avser främst borgensavgift från 
Sotenäsbostäder AB (1,9 mnkr). Finansnettot 
prognostiseras i nivå med budget.
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Ekonomisk uppföljning per nämnd  

Kommunfullmäktige m.fl. 

Resultaträkning  

(mnkr) 

Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Kommunfullmäktige -0,5 -0,7 -1,0 

Revision -0,3 -0,3 -0,7 

Valnämnd  -0,0 -0,0 -0,1 

Överförmyndare -0,5 -0,6 -1,0 

Nettokostnad -1,4 -1,6 -2,7 

Kommunbidrag 1,6 1,8 2,6 

Periodens resultat 0,2 0,1 -0,1 
 

För helåret beräknas ett svagt negativt resultat i 
förhållande till budget, avseende överförmyndar-
nämndens köp av tjänst från Uddevalla kommun.  
 

Kommunstyrelsen 

Allmän verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 23,4 27,1 34,4 

Kostnader -62,1 -68,1 -101,0 

Nettokostnad -38,7 -41,0 -66,6 

Kommunbidrag 41,6 45,5 68,4 

Periodens resultat 2,8 4,5 1,8 
 

Kommunstyrelsens allmänna verksamheter har 
ett positivt utfall om + 4,5 mnkr efter åtta månader, 
varav +2,4 mnkr avser KS ofördelade medel. 

Periodens intäkter är +4,3 mnkr bättre än 
budgeterat, och avser främst uppbokade projek-
tintäkter inom symbiosverksamheten, kostnads-
ersättningar och riktade driftsbidrag.  Årets sjuklöne-
ersättning under januari – juli uppgår till +0,4 mnkr.  

Personalkostnaderna är 1,7 mnkr lägre än 
budgeterat under perioden, varav 1,2 mnkr avser 
arbetsmarknadsenheten som påverkas av Arbets-
förmedlingens reformer med färre åtgärds-
anställningar. 0,4 mnkr avser räddningstjänsten som 
på grund av covid-19 inte kunnat öva och utbilda 
personal som budgeterat, och 0,2 mnkr personal-
avdelningen kopplat till heltidsprojektet.   

För helåret beräknas ett positivt resultat om 
+1,8 mnkr mot budget, varav ofördelade medel 
+1,6 mnkr. Helårsresultatet tros sjunka jämfört med 
resultatet per augusti – främst på grund av budget 
från kommunstyrelsen ofördelade medel som 
kommer fördelas ut under hösten, ökade personal-
kostnader inom räddningstjänsten och heltids-
projektet, samt ökade kostnader inom symbios-
verksamheten. 

 

Teknisk verksamhet 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2021-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 85,7 90,3 129,4 

Kostnader -89,4 -941 -140,3 

Nettokostnad -3,7 -3,8 -10,9 

Kommunbidrag 10,4 4,4 10,9 

Periodens resultat 6,7 0,6 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -3,8 mnkr, vilket är 
lägre än budgeterat utfall och i linje med föregående 
år.  

Personalkostnaderna utgör 35 procent av de 
tekniska verksamheternas kostnader. Dessa har ökat 
1,1 mnkr (3 procent) jämfört med 2020. Årets 
personalkostnader är 0,2 mnkr högre än budget. 
Detta avser rekrytering av två mark- och 
exploateringsingenjörer för att reducera MEX-kön, 
vilket kommer kompenseras från kommunstyrelsens 
ofördelade medel.  

Verksamheten har även fått ett utökat budget-
anslag om 0,4 mnkr från kommunstyrelsens 
ofördelade medel för arbete med tillgänglighets-
databasen. Projektet är framgångsrikt och kommer 
att kunna omfatta fler miljöer än vad som kunde 
väntas när arbetet planerades. 

Hamnverksamheten har kunnat se en något 
försämrad försäsong kopplat till restriktioner pga. 
pandemin jämför med ett normalt år. Resultatet och 
prognosen för anläggnings- och fastighets-
verksamheterna är starkt beroende av den fortsatta 
utvecklingen av el-priset, vilket legat högt över 
normal nivå och förväntas göra så året ut. 

För helåret beräknas resultatet ligga i linje med 
budget. Minskade markhyror och arrendeintäkter 
hos markförvaltningen tynger prognosen med  
-0,6 mnkr vilket är en effekt av restriktioner på 
grund av covid-19. Underskotten vägs upp av årets 
låga livsmedelskostnader till följd av restriktioner 
och frånvaro inom skola och förskola kopplat till 
covid-19. 
Helårsresultatet tros sjunka jämfört med resultatet 
per augusti på grund av ökade kostnader för personal 
och höga el-priser påverkar helårsprognosen under 
årets sista månader. 
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Byggnadsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 3,5 9,4 11,3 

Kostnader -8,8 -14,8 -20,4 

Nettokostnad -5,3 -5,4 -9,1 

Kommunbidrag 6,8 6,5 9,7 

Periodens resultat 1,4 1,1 0,6 
 

Periodens utfall uppgår till -5,4 mnkr, vilket är 
1,1 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror 
främst på höga intäkter pga. hög ärendeinströmning. 

Nämnden har fått ett tillfälligt utökat budget-
anslag om 0,3 mnkr från kommunstyrelsens 
ofördelade medel att använda för detaljplanering av 
en fastighet i Kungshamn där den så kallade 
Parkskolan är belägen. Arbete med planen pågår. 

Inom planverksamheten är personalkostnaderna 
lägre än budgeterat på grund av vakanser under året. 
Nyrekrytering har skett men personalstyrkan ännu är 
inte fulltalig. Detta påverkar också möjligheten att 
fakturera ärenden, och därmed intäkterna, negativt. 
På grund av detta har konsulter anlitats vilket också 
ökat kostnaderna. Nämnden har haft kostnader om 
4,9 mnkr för arbete med landbaserat vattenbruk, 
varav 4,3 mnkr hittills täckts av statliga medel. 
Byggnadsnämndens resultat belastas just nu av ett 
underskott i detta projekt om -0,6 mnkr. 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag upp-
går till 1,2 mnkr vilket understiger periodens budget 
med 0,3 mnkr. Eftersom beviljade bidragsbelopp har 
en mycket stor variation kan utfallet vara högst till-
fälligt och innebär ingen justering av nämndens 
helårsprognos.  

Helårsprognosen uppgår till +0,6 mnkr, till stor 
del pga. av ökade bygglovsintäkter. Helårsresultatet 
kommer sjunka jämfört med resultatet per augusti då 
ökade kostnader för personal och bostads-
anpassningsbidrag väntas under årets sista månader. 

 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Resultaträkning  

(mnkr) 
Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 6,6 7,2 10,3 

Kostnader -7,6 -8,5 -11,9 

Nettokostnad -1,0 -1,2 -1,6 

Kommunbidrag 1,1 1,1 1,6 

Periodens resultat 0,1 -0,2 0,0 

Varav Sotenäs 

andel -0,1 -0,1 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -1,2 mnkr, vilket är 
0,2 mnkr lägre än budgeterat.  

Intäkterna för perioden är 0,4 mnkr högre än 
budgeterat samt 0,6 mnkr högre än motsvarande 
period föregående år. Undantaget det statliga 
bidraget för trängseltillsynen ligger periodens 
intäkter i nivå med budget. Detta på grund av att 
verksamheten i huvudsak har kunnat bedrivas som 
planerat under året.  

Periodens kostnader är 0,6 mnkr högre än 
budgeterat samt 0,8 mnkr högre än motsvarande 
period föregående år. Detta beror främst på 
kostnader om 0,6 mnkr för konsultarvoden för att 
täcka upp tjänstledig personal. Under året har 
trängseltillsyner genomförts utöver ordinarie 
verksamhet. 

Helårsprognosen innebär att budgeterat resultat 
kommer att uppnås utan avvikelse.  
 
 
Utbildningsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 19,1 18,3 27,9 

Kostnader -150,3 -150,5 -227,6 

Nettokostnad -131,2 -132,2 -199,7 

Kommunbidrag 134,3 133,0 199,7 

Periodens resultat 3,1 0,8 0,0 
 

Periodens utfall uppgår till -132,3 mnkr, vilket är 
+0,8 mnkr bättre än budgeterat.  

Intäkterna under perioden är -0,2 mnkr lägre än 
budgeterat, vilket främst beror på minskade bidrag 
från Migrationsverket. Jämfört med samma period 
föregående år har intäkterna minskat med -0,8 mnkr. 
Statsbidragen är +1,9 mnkr högre jämfört med 
samma period föregående år, vilket dels avser 
Skolverkets så kallade ”skolmiljard”, som syftar till 
att öka förutsättningen för alla barn och elever att få 
den utbildning de har rätt till trots pandemin, varav 
Sotenäs kommun tilldelas 0,8 mnkr. Även ökade 
statsbidrag för lärlingsplatser ger både ökade 
intäkter samt ökade kostnader jämfört med samma 
period föregående år, då dessa intäkter och kostnader 
tidigare hanterats av Munkedals kommun, men 
numera hanteras av varje kommun lokalt. 0,9 mnkr i 
ersättning för höga sjuklönekostnader har tilldelats 
utbildningsnämnden under året. 

Personalkostnaderna är 2,2 mnkr högre än 
budgeterat under perioden och beror främst på 
sjuklöne- och vikariekostnader inom förskole-
verksamheten kopplade till covid-19 då personal 
följer rekommendationer och riktlinjer från myndig-
heter. Förskolan har haft barn med behov av särskilt 
stöd som krävt personalförstärkning.  
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För helåret beräknas ett resultat i nivå med 
budget. Utebliven/minskad uthyrningsverksamhet 
tynger prognosen med -0,3 mnkr liksom förskole-
verksamheten med -1,3 mnkr vilka båda är en effekt 
av restriktioner på grund av covid-19. Underskotten 
vägs upp av ett överskott avseende interkommunal 
ersättning (IKE) för gymnasieverksamheten om 
+1,2 mnkr, minskade kostnader för skolskjutsar om 
+0,2 mnkr samt överskott i form av tillfällig vakans 
inom grundskolan om +0,2 mnkr. Helårsresultatet 
kommer sjunka jämfört med resultatet per augusti på 
grund av en utökning av antalet tjänster under 
höstterminen. 

Förskola 

 

 Intäkterna under perioden är +0,7 mnkr högre än 
budgeterat, detta beroende på ersättning för sjuk-
lönekostnader, statsbidrag ”skolmiljarden”, samt 
högre intäkter i ordinarie taxa på grund av ökat 
barnantal i verksamheterna.  

Personalkostnaderna är 2,3 mnkr högre än 
budgeterat och kan förklaras med ökade kostnader 
för sjuklön, högre kostnader för timanställda på 
grund av covid-19, samt barn med behov av särskilt 
stöd som krävt personalförstärkning. Jämfört med 
utfallet under samma period 2020 har personal-
kostnaderna ökat med 1,9 mnkr (8,2 procent).  

Övriga kostnader ligger även de över budget med 
-0,4 mnkr, och avser interna måltids- och städ-
tjänster. 

Periodens underskott mot budget uppgår totalt till 
-2,0 mnkr, vilket till viss del kommer att jämnas ut 
till årets slut till årets helårsprognos -1,3 mnkr för 
förskoleverksamheten. 

Grundskola och grundsärskola 

 

 Grundskolan följer budget med överskott 
+1,3 mnkr, detta till följd av statsbidraget ”skol-
miljarden” samt statsbidrag för ”likvärdig skola”. 
Periodens personalkostnader ligger i nivå med 
budget (jmf föregående år +8,1 procent). Ökningen 
beror främst på behovet av utökning av särskolans 
verksamheter.  

Särskolans utfall för perioden ligger med ett 
överskott på +0,4 mnkr. Överskottet beror på låga 
personalkostnader under vårterminen då personal 
har tillsatts till höstterminen. 

 Helårsprognosen innebär ett överskott om  
+0,4 mnkr mot budget.  

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

 

 Intäkterna under perioden är -0,1 mnkr lägre än 
budgeterat. Verksamhetskostnaderna under perioden 
är 1,7 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet avser 
interkommunal ersättning (IKE) för gymnasie-
verksamheten samt kostnader som inkommer under 
höstterminen. 

Personalkostnaderna är -0,2 mnkr högre än 
budget (jmf föregående år -9,4 procent).  

    Bidrag till enskilda är -0,5 mnkr högre jämfört 
med föregående år då ersättningar till arbetsgivare 
för lärlingsplatser samt matersättningar för distans-
utbildningar påverkar under pågående pandemi.  

Helårsprognosen uppgår till +1,2 mnkr mot 
budget.  

 Verksamheten har under 2020 arbetat med att nå 
bättre systematiskt kvalitetsarbete med gemensam 
struktur på vad som ska följas upp och utvärderas, 
vilket fått effekt 2021. Samverkan både inom 
kommunen och med grannkommunerna har också 
utvecklats för att bredda tillgången till utbildnings-
vägar för yrkesutbildningar.   

 Kultur och fritid 

 

 Intäkterna under perioden är +1,5 mnkr högre än 
budgeterat vilket främst beror på projekt som ej 
budgeterats för, dessa intäkter kommer mötas av 
kostnader under hösten och därmed balanseras i 
budget vid årets slut.  

Minskade hyresintäkter till följd av covid-19 
resulterar i en helårsprognos om -0,3 mnkr jämfört 
med budget.  
 
  

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Förskola -27,4 -29,6 +8% 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Grundskola F-9 -51,4 -52,5 +2,1 % 

Grundsärskola -2,6 -2,9 +11,5 % 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Gymnasieskola -22,7 -21,9 -3,5 % 

Vuxenutbildning -6,3 -5,3 -15,8 % 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
%. 

Kultur & fritid -12,1 -11,6 -4,1 % 
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Omsorgsnämnden 

Resultaträkning 

(mnkr) 

Bokslut 

2020-08 

Bokslut 

2021-08 

Prognos 

2021 

Intäkter 50,8 49,6 73,0 

Kostnader -201,4 -206,9 -309,6 

Nettokostnad -150,7 -157,3 -236,6 

Kommunbidrag 152,4 156,9 235,7 

Periodens resultat 1,8 -0,5 -0,9 
  

Periodens utfall uppgår till -157,3 mnkr, vilket är 
-0,5 mnkr (0,4 procent) sämre än budgeterat för 
perioden. Den negativa avvikelsen mot budget beror 
främst på höga personalkostnader under våren 
hänförligt till den pågående pandemin och dess 
restriktioner som försvårat effektivt resurs-
utnyttjande. Totalt uppgår kostnader kopplat till 
covid-19 för perioden till 2,6 mnkr. Dessa kostnader 
vägs dock upp av högre intäkter än budgeterat kring 
bland annat statsbidrag från Socialstyrelsen samt ett 
överskott i den centrala bufferten. 

Helårsprognoser uppgår till -0,9 mnkr och 
påverkas till stora delar av kostnader kopplade till 
pandemin men även ett kostnadsdrivande enskilt 
ärende. 

Individ-och familjeomsorg 

 

Prognosen för individ- och familjeomsorg 
inklusive verksamheten för ensamkommande barn 
och unga prognostiseras till ett underskott om  
-0,9 mnkr.  

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår 
under perioden till 4,3 mnkr, vilket är en ökning på 
med 0,5 mnkr (14,3 procent) jämfört med samma 
period 2020. Ökningen i kostnader kan kopplas till 
anvisning från Migrationsverket samt arbetslösa som 
blivit utförsäkrade från A-kassan. Inom institutions-
vård vuxna finns ett underskott på -1,2 mnkr, jämfört 
med samma period 2020 har dessa kostnader ökat 
med 1,2 mnkr (117,8 procent). Dessa underskott 
täcks dock upp av lägre nettokostnader än budgeterat 
inom institutionsvård för barn och unga samt 
ensamkommande barn och unga. 

Äldreomsorg  

 

 För området äldreomsorg visar helårsprognosen 
ett underskott på -1,5 mnkr vilket främst beror på 

höga personalkostnader hänförligt till pandemin och 
dess restriktioner som försvårat effektivt resurs-
utnyttjande.  

 Pandemin har minskat antalet personer som 
söker stöd, hjälp och vård inom den kommunala 
äldreomsorgen. Detta visar sig genom minskade 
hemtjänsttimmar, minskad beläggning på särskilda 
boenden och minskat antal patienter inskrivna inom 
hemsjukvården. Det är svårt för verksamheten att 
bedöma om minskningen är bestående eller om vi 
efter pandemin kommer se ett ökat behov. 
Verksamheten anpassar sin bemanning efter det 
minskade behovet. Antalet korttidsplatser har 
reducerats från 14 till tio vilket är en minskning 
verksamheten planerar att behålla permanent. 
Bemanningen på särskilda boenden är svår att 
reglera efter beläggning då samma antal personer 
behöver vara i tjänst för att täcka behovet. 
Bedömningen är att kostnaderna per plats kommer 
att öka under 2021. En översyn av bemanningen 
inom hemsjukvården kommer göras under hösten 
2021 för att anpassa verksamheten till det minskade 
behovet. Dagverksamheten och omsorgsresor har 
anpassat sin verksamhet under pandemin. 

Funktionsstöd  

 

 Prognosen på helår visar ett underskott på  
-2,6 mnkr. Stor del av underskottet är kopplat till ett 
enskilt ärende som beräknas kosta 3,1 mnkr 2021. 
Kostnaden kopplat till ärendet har under första 
tertialen belastat äldreomsorgens verksamhets-
område men har flyttats till LSS-verksamheten. 
Även ny placering inom socialpsykiatrin har ökat 
kostnaderna, men genom påbörjat arbete med 
förändrad bemanning inom verksamheten har man 
lyckats hålla nere personalkostnaderna som på så vis 
täcker upp stor del av de ökade placerings-
kostnaderna.  

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma 
period 2020, delar av verksamheten har dock inte 
haft lika stort vikariebehov som äldreomsorgen på 
grund av anpassade insatser kopplat till pandemin.  

Översyn av nuvarande boendeformer inom LSS 
och socialpsykiatri pågår för att skapa ett underlag 
för eventuella förändringar och utvecklingsområden 
för att möta aktuella och kommande behov.  
 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Individ- och 

familjeomsorg -17,9 -19,4 +8,3 % 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Äldreomsorg -102,1 -104,5 +2,4 % 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Bokslut 
2020-08 

Bokslut 
2021-08 

Förändr. 
% 

Funktionsstöd -26,5 -29,1 +9,8 % 
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Prognos helår 2021 efter september  
Ekonomiavdelningen har i samråd med verksamheterna upprättat helårsprognos efter 
september månad. Rapporten utsändes till kommunstyrelsen 2021-10-11. Helårs-
resultatet prognosticeras till +21,0 mnkr, vilket är +15,5 mnkr bättre än budgeterade 
5,5 mnkr.  
 
De största resultatavvikelserna på helåret avser: 
- Skatteintäkter och kommunal utjämning +20,5 mnkr 
- Avskrivningskostnader för översikts- och detaljplaner till följd av justerade 
redovisningsprinciper -10,0 mnkr 
 
Helårsprognosen efter september är +2,7 mnkr bättre jämfört med prognosen efter 
augusti, vilket främst avser ny skatteprognos (+2,5 mnkr).  
  
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner lämnad helårsprognos. 
 
 

Bilaga/Bilagor 

• Prognos helår 2021 baserat på utfall t.o.m. september, daterad 2021-10-11. 
 
 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen  

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommunchef 
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Prognos helår 2021 baserat på utfall tom. september 

 
Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med september visar på ett prognostiserat överskott på helår  
+21,0 mnkr vilket är +15,5 mnkr bättre än budgeterade +5,5 mnkr. Nämndernas resultat 
beräknas uppgå till +1,4 mnkr. För den förvaltningsövergripande verksamheten inklusive 
avskrivningarna prognostiseras ett överskott mot budget med +14,1 mnkr. Där skatteintäkterna 
ser ut att bli +14,8 mnkr högre än budgeterat och den kommunala utjämningen +5,7 mnkr högre 
än budgeterat. 
 
De större förändringarna jämfört med augusti-prognosen avser: 

• Nämndsverksamhet: inga större förändringar 
• Gemensam verksamhet: Prognosen för skatteintäkter har förbättrats med 2,5 mnkr enligt 

senaste skatteprognosen från SKR. 
 
Osäkerhetsfaktorer 

Årets pensionskostnader bygger på prognosen från Skandia. Därtill tillkommer osäkerhet kring 
utfall av semesterlöneskulden som i denna prognos tagits höjd för inom finansförvaltningen, 
men som per 31/12 fördelas ut på nämnderna. Omsorgsförvaltningen inväntar besked om 
ersättning från Försäkringskassan vilket skulle kunna påverka prognosen positivt.  Osäkerhets-
faktorerna kan komma att påverka årets resultat. 
 
Ekonomiska styrprinciper 

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. Omsorgsnämnden bör 
vidta åtgärder för att helårsresultatet ska vara i nivå med budget.  
 
Investeringsbudget 

Investeringsbudget 2021 uppgår till 64,1 mnkr inklusive resultatöverföring. Prognosen för helår 
innebär att 29,8 mnkr beräknas tas i anspråk.    
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Nämndsverksamhet 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till +1,8 mnkr jämfört med budget. 
 
Ofördelade medel prognostiseras ge ett överskott för helåret med +1,6 mnkr under förutsättning 
att inga ytterligare beslut fattas om finansiering av verksamhet via ofördelade-potten.  
 
Allmän verksamhet förväntar överskott på +0,2 mnkr i helårsprognos. +0,3 mnkr lägre 
kostnader på administrativa verksamheten, +0,2 mnkr överskott på projekt inom näringsliv- och 
symbiosverksamhet, +0,3 mnkr överskott för minskade kostnader till följd av covid-19 inom 
räddningstjänsten, -0,1 mnkr i utbildningskostnader för personalavdelningen samt -0,5 mnkr för 
ekonomiavdelningen i ökade systemkostnader, konsultkostnader samt rekryteringskostnader.  
 
Teknisk verksamhets helårsprognos bedöms ligga i linje med budget. Dock är prognosen något 
osäker, på grund av el-prisets utveckling samt behov av vinterväghållning i slutet av året.   
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Underskott i markförvaltningen prognostiseras -0,5 mnkr som till övervägande del beror på 
uteblivna intäkter pga. pandemin. Detta kan jämföras med prognos efter augusti som beräknades 
till -1,0 mnkr. Förbättringen beror på ökad fakturering.  
 
Inom markförvaltningen bokförs kostnader för bl.a. exploatering och tomtförsäljning men 
intäkterna infaller på finansförvaltningen, i enlighet med budget.  
 
Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om +0,6 mnkr. Detta på grund av stor ärende-
inströmning och därmed ökade intäkter. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Helårprognosen pekar på ett utfall i nivå med budget. Utfallet påverkas av om man kan hålla en 
bra bemanning och därigenom hålla budget för intäkter under hela året.  
 
Utbildningsnämnden 

Helårsprognosen pekar på ett resultat i nivå med budget. 
 
Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på -1,8 mnkr som främst beror på att 
personalkostnaderna är högre än budgeterat till följd av vikariekostnader kopplade till covid-19. 
Förskolans sjukskrivningstal för perioden januari - juni är höga och härleds till att personal 
följer rekommendationer och riktlinjer från myndigheter. Från och med juli är sjukfrånvaron 
inom förskolan lägre än snittet i kommunen. 
 
Grundskoleverksamheten inklusive elevhälsan prognostiserar ett överskott på +1,0 mnkr som 
till största del beror på statsbidrag som är covid-19 relaterat. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på +1,0 mnkr för lägre IKE-
kostnader inom gymnasieverksamheten. 
 
Kultur och fritid prognostiserar ett underskott på -0,2 mnkr då verksamheten har ett lägre 
intäkter inom uthyrningsverksamheterna till följd av covid-19.  
 
Omsorgsnämnden 

Helårsprognosen visar ett underskott om -0,9 mnkr. Vilket delvis avser kostnader för covid-19 
som i dagsläget saknar finansiering och beräknas uppgå till cirka 2,6 mnkr under 2021. 
Prognosen är satt med förutsättningen att inga statsbidrag finns att söka för kostnader kopplade 
till covid-19.  
 
Inom avdelningen för vård och äldreomsorg beräknas ett underskott om -1,9 mnkr, dels kopplat 
till covid-19 och heltidsresan som medfört svårigheter i resurseffektiv användning av personal-
resurser, dels sjukskrivningskostnader ej relaterade till pandemin. Ansträngd vikariesituation 
under sommaren har påverkat kostnadsutvecklingen i form av övertid och sommaravtal. Sedan 
september har förvaltningen anställt en hälsosamordnare som kommer ge operativt och 
strategiskt stöd i arbete kring hälsofrämjande insatser och rehab-processer. 
 
Individ- och familjeomsorgen visar en helårsprognos på +0,7 mnkr. Under våren har 
förvaltningen haft hög nettokostnad för ekonomiskt bistånd kopplat till anvisning från 
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Migrationsverket samt arbetslösa som blivit utförsäkrade från A-kassan. Antal placeringar ökar 
inom missbruk, och därmed ökade kostnader under hösten. Underskotten inom ekonomiskt 
bistånd och missbruksplaceringar täcks upp av överskott inom verksamheten för ensam-
kommande barn och unga samt färdtjänstverksamheten. 
 
Verksamheterna inom funktionsstöd prognostiserar ett underskott på -2,4 mnkr. Underskottet är 
kopplat till nya placeringskostnader inom socialpsykiatri och LSS, samt personalkostnader 
kopplat till enskilt ärende. Kostnaderna täcks delvis upp av effektiviseringsarbete på 
personalsidan. Förvaltningen inväntar besked från Försäkringskassan gällande ersättning i 
enskilt ärende, denna intäkt är ej medräknad i prognos och kommer förbättra förvaltningens 
resultat. 
 
Underskotten inom förvaltningen täcks delvis upp av en centralt ofördelad buffert men även av 
riktade statsbidrag som finansierar många av det satsningar förvaltningen gör inom bland annat 
förebyggande arbete och ökad kvalitet, framförallt inom äldreomsorgens verksamhetsområde. 
 
Förvaltningsgemensamma poster inklusive arbetsgivar-
avgifter, pensioner, lönepott, driftbidrag, interna kapital-
kostnader och avskrivningar 

Årets arbetsgivaravgifter och pensioner prognostiseras till +3,5 mnkr jämfört med budget (här 
ingår även en uppskattning av årets totala förändring av semesterlöneskulden), lönepotten +3,7 
mnkr, och försäkringar +0,6 mnkr.  
 
Årets driftbidrag prognostiseras -1,0 mnkr högre än budgeterat. Tumlaren har sedan i sommar 
kunnat öppna sin verksamhet.  
 
Årets avskrivningar beräknas bli 10,0 mnkr högre än budgeterat. Överdraget avser förändrade 
redovisningsprinciper i syfte att följa uppdaterad redovisningslagstiftning, vilket innebär att 
tillgångar och utgifter som avser översikts- och detaljplaner kommer kostnadsföras under året. 
Av dessa avser 2,5 mnkr plan-kostnader under 2021. En utredning om hur dessa ska kostnads-
föras under året har påbörjats under sommaren.  
 
Exploateringsintäkter 

I prognosen medräknas 3,3 mnkr i nettointäkter avseende vinst från exploateringsverksamhet, 
vilket är -4,6 mnkr sämre än budgeterat. Intäkterna avser såld industrimark på Ödegården, vid 
Hogenäs industriområde, samt tre bostadstomter. 
  
Vinst vid försäljning av fastigheter 

I prognosen ingår vinst vid försäljning av fastigheter med 1,5 mnkr avseende industrimark vid 
Hogenäs, samt på Malmön. Därtill ingår försäljning av en fastighet vid Wedels i Kungshamn 
vilken kommer faktureras under hösten 2021.  
 
Ytterligare försäljningar av industrimark, där vinsten beräknas uppgå till cirka 2 mnkr, kan 
komma till stånd under året under förutsättning att bolagen erhåller erforderliga miljötillstånd. 
Dessa är i dagsläget så pass osäkra att de inte ligger med i prognosen. 
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Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift 

Beräkning av årets intäkter baseras på SKR:s september-prognos. 
 
Totalt beräknas en positiv avvikelse mot budget om +20,5 mnkr. Därav skatteintäkter +14,8 
mnkr jämfört med budget, kommunal utjämning +6,0 mnkr och fastighetsavgift -0,3 mnkr. I 
kommunal utjämningen inkluderas den utökning av generella bidrag, kopplat till corona-
pandemin, som riksdagen beslutat om 2020 med påverkan år 2021. 
 
Finansnetto 

Årets finansnetto beräknas vara i nivå med budget.  
 
Balanskravsutredning 

Det prognostiserade balanskravsresultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 19,5 mnkr 
vilket innebär att årets resultat reducerats med vinster från fastighetsförsäljning. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) kan maximalt göras med motsvarande den del 
av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag (5,6 mnkr). Enligt prognosen kan en teoretisk avsättning till RUR göras 
med 13,9 mnkr.  
 
Enligt beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämnings-
reserven får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 20,0 mnkr vilket hindrar 
möjligheten att göra ytterligare avsättning till RUR då reserven är fylld. 
 
Regeringen tillsatte 2020 utredningen ”En god kommunal hushållning” bland annat avseende 
RUR. Slutbetänkandet presenterades i september 2021. Utredningen förväntas gå ut på remiss 
under hösten. Förvaltningen inväntar resultat av utredning efter remissrundan, samt eventuell 
rekommendation från SKR/RKR innan nytt förslag om eventuellt höjd RUR tas fram. 
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Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 39,3 mnkr. Årets totala investeringsbudget 2021 inklusive 
resultatöverföring uppgår till 64,1 mnkr. Under året har ett delegationsbeslut fattats om 
omfördelning av 0,4 mnkr från projekt ”upprustning av torgen i Bovallstrand och Väjern” till 
”ombyggnad Köpmanstorget” i Hunnebostrand. Prognosen för helår innebär att 29,8 mnkr 
beräknas tas i anspråk.  
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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 



Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst  

och till Melleruds kommun 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden  

Färgelanda kommun 

Lysekils kommun 

Melleruds kommun  

Munkedals kommun  

Orust kommun 

Sotenäs kommun 

Strömstads Kommun 

Tanums kommun 

Uddevalla kommun 

Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samord-

ningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.      

Sammanfattning:  

Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidi-

gare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om med-

lemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat 

beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF 

Mellerud… och bilaga 2 Ansökan från Mellerud…. 

Ärende:  

Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 septem-

ber 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samord-

ningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte 

som var den 28 september.  

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att dis-

kutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från 

Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.   

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap 

i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun 

ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat 

om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.   

Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Mel-

leruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har för-

utsättningar för att fatta beslut i tid. 

Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en 

kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har  tagit 

tidigare även för Melleruds kommun. 
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Sof Väst Ekonomi  

Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.  

Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fort-

sätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag 

från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med 

155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidrags del.  

Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning 

med 590 tkr. 

När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har beta-

lats och egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att 

framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Samord-

ningsförbundet Väst. 

Samordningsförbundet Väst verksamhet  

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksam-

hetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer 

att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förut-

sättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de 

pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i 

Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid 

årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun. 

Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkans-

parterna i Mellerud.   

Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största 

nyttan för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller 

närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskil-

das upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och 

utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.   

Det finns ett tillägg i den nya förbundsordningen i § 16 Likvidation och upplösning.  

 ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så 

övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kom-

munerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-

lemmarna”.  

Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021. 

 

Förlag till beslut:  

att  godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har 

stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.   

 

att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst  gäller från och med den 1 janu-

ari 2022 
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att  godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning: 

”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så över-

går det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommu-

nerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-

lemmarna”.  

  

 

Uddevalla 12 oktober 2021 

 

Samordningsförbundet Väst:  

 

Kenneth Carlsson    Anders Paulson  

ordförande (Färgelanda kommun)   vice ordförande (Arbetsförmedlingen)  

 

Melleruds kommun:  

 

Morgan E Andersson    Daniel Jensen   

ordförande kommunstyrelsen  ordförande socialnämnden 

 

Bilagor: 

1 Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022 

 

2 Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst  

 

3 Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 

 

4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun  
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst 

 
Samordningsförbundet Väst (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
1§ Förbundets namn 
 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Väst. Organisationsnummer är 222000-2030. 
 
2§ Förbundets säte 
 

Förbundets säte är Tanums kommun 
 
3§ Förbundets medlemmar 
 

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
samt Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
kommuner. 
 
4§ Förbundets ändamål 
 

Förbundets ändamål är att inom ovan nämnda kommuners geografiska område svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevallas kommuner i syfte att underlätta och uppnå en 
effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete. 
 
5§ Styrelsen 
 

Förbundet ska ledas av en styrelse. 
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, 
förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i 
styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 
 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val 
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 
 

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som 
styrelsen bestämmer. Kommunerna kommer över ens sinns emellan om fördelningen av 
kommunernas styrelseposter.  
 
6§ Uppgifter och beslutanderätt 
 

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.   
Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
 

http://www.sofvast.se/
mailto:info@sofvast.se
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Förbundet har till uppgift att: 
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  

4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  

5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  

6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  
 

Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder 
i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahållande av tjänster avsedda för 
enskilda. 
 
7§ Personal 
 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  
 
8§ Initiativrätt 
 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
huvudmans beslutsordning. 
 
9§ Samråd 
 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade förbundets verksamhet och om frågor 
av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från 
förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
10§ Kungörelser 
 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionens officiella anslagstavlor. 
 
11§ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 
 

Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
Fördelningen ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen (statens del 
gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Västra Götalandsregionen med en fjärdedel 
och kommunerna med en fjärdedel, enligt lagen om finansiell samordning (2003:1210). 
Kommunernas (Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och 
Uddevalla) finansiering baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den 1 
november det år val har ägt rum. 
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12§ Styrning och insyn 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmarna 
i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall. 
 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga 
krediter för verksamheten. 
 
13§ Budget och verksamhetsplan 
 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.  
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 

Förbundsstyrelsen fastställer budgeten senast den 30 november året för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 
budgeten. 
 
14§ Revisorer och revision 
 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna och Västra Götalandsregionen ska 
utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 

Mandattiden för de förtroende valda revisorerna är densamma som för styrelseledamöter enligt 
5 § i denna förbundsordning. 
 

För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan 
förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen från tid till annan avser. 
 

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. 
 
15 § Utträde 
 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre 
år. Vid utträde ska medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som 
sägs i 11 § i denna förbundsordning. 
 

16§ Likvidation och upplösning 
 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens där om eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  
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När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som 
redovisar betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar.  
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits 
medlemmarna. 
 

I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund 
så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om 
någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt 
medlemsbidrag till medlemmarna.  
 
17§ Tvister 
 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 
 
18§ Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer  
 

Arvoden och ersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer ska i tillämpliga fall följa Västra 
Götalandsregionens arvodes bestämmelser. Den revisor som utses av Försäkringskassan ska 
ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser. 
 

Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast grundarvode 
för heltidsarvoderat regionråd.  
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § lagen (2003: 1210) 
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet. 
 
19§ Arkivtillsyn 
 

Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) 
åvilar Arkivmyndigheten i Uddevalla kommun. 
 
20§  Förbundets bildande 
 

Förbundet bildas den 1 januari 2015.  
Förbundet utvidgas med Melleruds kommun den 1 januari 2022, under förutsättning att 
samtliga medlemmar vid den tidpunkten godkänt denna förbundsordning.  
 
21§ Ändringar i förbundsordningen 
 

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar. 
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se6 Dnr KS 202t1259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

2. genomfora en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett.

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Kent Bohlin (S), Christine
Andersson (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), Olof Sand (S), Ulf Rexefjord (SD),
Liselott Hassel (SD), Roland Berglund (SD), Sandra Rexetjord (SD) och Maftin Andersson (SD)
reserverar sig mot beslutet till formån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Airendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsftirbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturligl vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark part iln hjälp fcir våra
invånare.

Den djupare utredntngen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt korta
rader uttrycka att det är svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
ftirslagen.

Att auslå detta efter en återemiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förualtningen pekar ut
riktningen mot samordningsftirbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större forbund, där flera pafter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i

Samordningsförbu ndet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april202I, $ 56, att foreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänste-
skrivelse med en fördjupad analys.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, $ 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

Ju s Utdragsbestyrka nde
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1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen for Samordningsförbundet Väst.

2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

. Socialnämndens beslut 2027-04-27, 5 56.
r Kommunfullmäktiges beslut 202I-06-23, 9 79.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utredning
. Arbetsutskottets beslut 202I-09-07, g 275.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 203.

Förslag till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett,

Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag,

Beslutet skickas till
Samordningsforbundet Väst
Socialnämnden

J ustera ndes n Utd ragsbestyrka nde





Kommun

Befolkning 

16 - 64 år % exkl. Me % inkl. Me Helår 2021

helår 2022 exkl. 

Mellerud

helår 2022 inkl. 

Mellerud

Skillnad med 

Mellerud

Färgelanda 3 777 4,75% 4,46% 113 011 113 011 112 708 -303

Sotenäs 4 920 6,19% 5,81% 147 211 147 211 146 816 -395

Mellerud 5 157 6,09% 0 153 888 153 888

Munkedal 5 969 7,50% 7,05% 178 598 178 598 178 119 -479

Tanum 7 069 8,89% 8,35% 211 511 211 511 210 943 -568

Strömstad 7 803 9,81% 9,21% 233 473 233 473 232 846 -627

Lysekil 8 042 10,11% 9,49% 240 624 240 624 239 978 -646

Orust 8 347 10,49% 9,85% 249 750 249 750 249 080 -670

Uddevalla 33 616 42,26% 39,69% 1 005 822 1 005 822 1 003 122 -2 700

Totalt 

kommunerna: 84 700 100,00% 2 380 000 2 380 000 2 527 500 147 500

Exkl mellerud 79 543

VG regionen 79 543 100,00% 2 380 000 2 380 000 2 527 500 147 500

Staten/FK+AF 79 543 200,00% 4 760 000 4 760 000 5 055 000 295 000

Total budget 9 520 000 9 520 000 10 110 000 590 000
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Inbjudan till medlemsdialog-/samråd 
 

Med anledning av att Samordningsförbundet Väst har fått in från Melleruds kommun ansökan om 

medlemskap i förbundet bjuder vi in till medlemsdialog (ägarsamråd). 

I förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst §9 står: 

9§ Samråd  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets 

verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från 

förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra 

sina uppgifter. 
 

Avsiktsförklaring och förslag till ny förbundsordning och ytterligare handlingar kommer i början av nästa 

vecka. 
 

Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställer sig enig bakom en utökning av förbundet och att vi hälsar 

Melleruds kommun välkomna. 
 

Önskvärt är att så många som möjligt av er som får denna inbjudan har möjlighet att delta eller om ni kan 

utse någon ersättare. I annat fall delge oss ert ställningstagande i frågan. 
 

Datum: 15 oktober 

Tid: 13.30 – 14.30 

Plats: Digitalt via Teamslänk (Teamslänk kommer på torsdag till dem som anmäler deltagande) 
 

Dagordning: 

Ansöka från Melleruds kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 
 

Inbjudna: Försäkringskassan:  Lina Edfeldt 

Arbetsförmedlingen:  Anna Johansson 

 VG regionen:   Maria Nilsson 

 Färgelanda kommun:  Tobias Bernhardsson 

Lysekils kommun:  Jan-Olof Johansson 

Munkedals kommun:  Christoffer Rungberg 

Orust kommun:  Catharina Bråkenhielm 

Sotenäs kommun:  Mats Abrahamsson 

Strömstad kommun:  Kent Hansson 

Tanums kommun:  Liselotte Fröjd 

Uddevalla kommun:  Ingemar Samuelsson 

http://www.sofvast.se/
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(10)
 

 
 

MNAU § 32 MIMB 2021/001 

Förslag till ledamot i Hållbarhetsrådet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 § 102 att entlediga Stellan Welin (S) från uppdraget 
som ersättare i Hållbarhetsrådet. 
 
Nämnden har nu att föreslå kommunstyrelsen en ny ersättare i Hållbarhetsrådet. 
 
Arbetsutskottet föreslår Marianne Olsson (S) som ersättare i Hållbarhetsrådet. 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts förslag 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän föreslår kommunstyrelsen att utse Marianne Olsson (S) som 
ersättare i Hållbarhetsrådet. 
 
 

Skickas till 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(12)
 

 
 

BN § 135  BN 2021/001 

Förslag av ledamot till Hållbarhetsrådet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 § 103 att entlediga Mikael Andersson (-) från uppdraget 
som ledamot i Hållbarhetsrådet. 
 
Nämnden har nu att föreslå kommunstyrelsen en ny ordinarie ledamot i Hållbarhetsrådet. 
 
Nämnden föreslår Gunilla Ohlin (L) som ledamot i Hållbarhetsrådet. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att utse Gunilla Ohlin (L) som ledamot i 
Hållbarhetsrådet. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Delegationsbeslut 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-10-18 92427 

 
Delegationsbeslut antagande av anbud ramavtal 
konsulttjänst plats i havet och fiskeredskap 

2021/000763 

2021-10-18 92411 
 

Delegationsbeslut Tertialbokslut januari - augusti 
2021 

2021/000440 

2021-10-14 92440 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud ramavtal 
draggning förlorade fiskeredskap 

2021/000746 

2021-10-14 92376 
 

Delegationsbeslut utse personer att utfärda 
anvisningar på kommunens bank- och postgiro 
samt personer med rätt att underteckna 
handlingar 

2020/001222 

2021-10-12 92358 
 

Delegationsbeslut överföring av 
investeringsmedel ombyggnad Köpmanstorget 

2021/000817 

2021-10-12 92357 
 

Delegationsbeslut - Överföring av 
investeringsmedel Hygienvårdsanläggning 
Kleven och förskolan på Smögens skola 

2020/000853 

2021-10-12 92346 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om servitut för 
grind Gravarne 3:1 

2018/000933 

2021-10-12 92317 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0711-250-1-01 på Tången 42:1, sjöbod 
och brygga/trädäck 

2021/000818 

2021-10-08 92316 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 09-014-1 och 09-014-2 på Malmön 
1:219 sjöbod 

2021/000826 

2021-10-07 92298 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 01001620 och 01001630 på del av 
Gravarne 3:1 mark för garage. 

2021/000827 

2021-10-07 91921 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0211-102-1 på del av Uleberg 4:1, 
sjöbod och brygga 

2021/000792 

2021-10-07 -99 
 

Förteckning över avtal om timavlönade 
anställningar utfärdade månad 2021-09 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2021-10-06 92246 
 

Delegationsbeslut-  markupplåtelseavtal för 
fiberledningar på Kärrshåla 1:2 och Hovenäs 1:5 

2021/000710 

2021-10-05 92223 
 

Delegationsbeslut - förfrågan om 
förrådsuthyrning, Tången 42:1 

2019/001601 

2021-10-05 92197 
 

Delegationsbeslut - Upprätta arrendeavtal 2021/000363 

2021-10-05 91916 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 07-252-1 och 071-040 på del av Tången 
1:1 sjöbod, brygga samt båtplats 

2021/000751 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-10-04 91936 

 
Delegationsbeslut-ansökan om villkorsändring 
gällande arrendeavtal- 04-051-1, Väjern Sjöbod 

2021/000754 

2021-10-01 92164 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende sjöbod/brygga 0711-374-2 Vägga 2:262 

2021/000770 

2021-09-27 92027 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om köp av mark 
Askums- Anneröd 1:10 

2013/000049 

2021-09-27 92016 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 09-102-1 Malmön 1:8 

2021/000550 

2021-09-24 92007 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter Kolleri Cost Management AB 

2020/000445 

2021-09-24 92006 
 

Delegationsbeslut om deltagande i DIS Tekniska 
konsulter Development Partner AB 

2020/000445 

2021-09-24 92000 
 

Delegationsbeslut om deltagande i DIS Tekniska 
konsulter Energy First Sverige AB 

2020/000445 

2021-09-24 90245 
 

Delegationsbeslut - servitut angående allmän 
gångväg gällande genomförandet av detaljplan 
Malmön 1:389 

2020/000967 

2021-09-23 91915 
 

Delegationsbeslut bostadsarrende 05002150 2019/000630 

2021-09-21 91952 
 

Tilldelningsbeslut - Sotenäs Finntorp 2:321 2021/000806 

2021-09-21 91938 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
offentlig mark och offentlig tillställning för 
material vid mässa gällande energirådgivning av 
Uddevalla kommun 

2021/000794 

2021-09-20 91904 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om köp av mark, 
Ellene 1:383 angränsande Ellene 1:142 

2021/000497 

2021-09-20 91903 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om köp av mark, 
Ellene 1:383 angränsande Ellene 1:142 

2021/000497 

2021-09-20 91878 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om överlåtelse av 
arrende 08-037-1-02 på del av Hovenäs 1:6 
Sjöbod 

2021/000705 

2021-09-15 91840 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av kommunal mark för 
byggnadsställning vid Godtemplargatan 14 i 
Bovallstrand. A475.861/2021 

2021/000765 

2021-09-14 91837 
 

Ansökan och beslut om medgivande för sotning 
av egen anläggning - Bjällane 1:4 

2021/000144 

2021-09-10 91796 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter GICON Installationsledning 
AB 

2020/000445 

2021-09-10 91795 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter Relement Miljö Väst AB 

2020/000445 

2021-09-10 91794 
 

Delegationsbeslut om deltagande i DIS tekniska 
konsulter för företaget ibirico AB 

2020/000445 

2021-09-10 91747 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
uppställning av byggnadsställning vid 
måleriarbete vid Hvitfeldtsgatan och 
Bäckeviksgatan i Kungshamn. A241.901/2021  

2021/000623 



 
  Sida 

3(3) 
 

 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-09-10 91744 

 
Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark i anslutning till 
verksamheten Albert kök, hotell och restaurang. 
A380.852/2021 

2021/000599 

2021-09-09 91725 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
upplåtelse av offentlig mark för Gula kiosken på 
Bohus-Malmön. A368.153/2021 

2021/000588 

2021-09-09 -99 
 

Förteckning över avtal om timavlönade 
anställningar utfärdade månad 2021-07 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2021-09-09 -99 
 

Förteckning över avtal om timavlönade 
anställningar utfärdade månad 2021-08 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2021-09-06 91871 
 

Delegationsbeslut avbrytande av upphandling 
Buss till AME 

2021/000520 

2021-09-02 91607 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
avseende upphandling avtal Företagshälsovård 

2021/000329 

2021-09-01 91576 
 

Ansökan om arrende på Kalven, Bohus-Malmön. 
Önskar bygga en brygga. 

2018/000519 

2021-09-01 91451 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om att arrendera 
mark för parkering i anslutning till fastigheten på 
Varvsgatan 21 A. 

2019/001001 

2021-08-30 91318 
 

Delegationsbeslut-överlåtelse av arrende för 
sjöbod och brygga, 0911-076-1  

2021/000616 

 



 

 

 
 
 
 
 
Diarium: KA 

LISTA 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Sida 
1(1) 

Datum 
2021-10-18 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-10-18 92443 

 
Extra styrelsemöte per capsulam protokoll 
nr 5 - Sotenäs Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

2021-10-18 92405 
 

Uppmaning till kommunen NHF Sweden 

2021-10-14 92378 
 

Sof Väst styrelseprotokoll nr 4 2021-10-07 Samordningsförbundet Väst 

2021-10-13 92361 
 

Protokoll extra bolagsstämma 2021-10-11 
- Sotenäs Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB 

2021-10-13 92360 
 

Protokoll extra bolagsstämma per 
capsulam 2021-10-11 - Västvatten AB 

Västvatten AB 

2021-10-07 92309 
 

Beslut om Mötesdatum 2022 - 
arbetsutskott och förbundsdirektion 

Fyrbodals Kommunalförbund 

2021-10-05 92240 
 

Beslut från Länsstyrelsen angående 
prövning av ändring av de lokala 
ordningsföreskrifterna i Sotenäs kommun 
- 213-43667-21 

Länsstyrelsen i Västra Götalands 
Län 

2021-10-05 92202 
 

Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB, 
Protokoll nr 4 2021-09-30  

Sotenäs Vatten AB 

2021-10-04 92201 
 

Protokollsutdrag Byggnadsnämnden § 
135 2021-09-30 - Hållbarhetsråd 

Byggnadsnämnden 

2021-10-04 92200 
 

Sammanträdestider 2022, 
Byggnadsnämnden och SBF 
Samverkansgrupp 

Byggnadsnämnden 

2021-10-01 92162 
 

Styrelsemöte Västvatten AB, Protokoll nr 
4 2021-09-30 

Västvatten AB 

2021-09-30 92159 
 

Sof Väst styrelseprotokoll nr 3 28 sept 
2021 

Samordningsförbundet Väst  

2021-09-20 92285 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansmöte 2021-09-20 

Projektledare 

2021-09-08 91721 
 

Inbjudan till demokratikonferens 1 oktober Sveriges Kommuner och 
Regioner 

2021-08-30 91543 
 

Protokollsutdrag ON § 78 2021-08-26 - 
Revidering av dokumenthanteringsplan 
omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden 

 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 
Telefon: +46 721 66 01 11  

E-post: ellen.jansson@sotenas.se 
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Ansökan om planbesked för del av fastigheten Finntorp 2:238, 
Bovallstrand 

Sammanfattning  
Ansökan om planbesked avser att upprätta en detaljplan för verksamhet/kontor/handel i 
södra delen av området och bostäder för den norra delen. Området ligger i Bovallstrands 
norra delar, och omringas av bostäder, skog, kyrkogård samt väg 174.  
   

Aktuellt område           Förslag enligt ansökan 

Bakgrund 

Ansökan om planbesked inkom 2020-07-08. Sökanden är företaget Elektrotjänst och 
ansökan avser delar av fastigheten Finntorp 2:238, om ca 2 hektar. Det sökta området 
består av jordbruksmark och arrenderas idag ut.  
 
Sökande har ansökt och fått beviljat ett förhandsbesked, BN 2020-12-03 § 155 för en 
verksamhetsbyggnad med kontor, handel och förråd i den södra delen av området. 
Förvaltningen konstaterar att det därmed inte behövs någon detaljplan för denna del av 
sökandens projekt.  
 
Ett avtal om markköp har upprättats mellan kommunen och sökande (enligt beslut i 
KSAU, se bilaga). En ansökan om avstyckning har lämnats in till Lantmäteriet vilken 
ännu ej behandlats. Försäljningen av marken har villkorats av att förhandsbesked om 
bygglov erhålls för den tänkta verksamheten (vilket alltså beviljades i december 2020) 
men också av att positivt planbesked lämnas. Planbeskedet behövs endast för utbyggnad 
av bostäder i norr, för verksamheten in söder finns redan förhandsbesked om bygglov.  
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 
Telefon: +46 721 66 01 11  
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I anslutning till området ligger en blandad bebyggelse som består av villor och 
flerbostadshus i två våningar. En kyrkogård finns i söder och förövrigt omgärdas 
området av skog och kuperad natur. Området har en befintlig anslutning via 
Bärbydalsgatan till väg 174.  
 

   

Aktuellt område   Området sett från söder 

 
Detaljplaner 
Området är inte detaljplanelagt. Öster om det ansökta området ligger detaljplanen P89/7 
från 1989 och det pågår ett arbeta med att ända denna detaljplan med syfte att bevilja 
villabebyggelse.  
 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen, ÖP 2010, är aktuellt område ett utredningsområde för bostäder. 
Vidare står i översiktsplanen att hänsyn ska lämnas mellan bostadsbebyggelse och 
begravningsplats. Området är också en del av tätortzonen för Bovallstrand vilket är ett 
generellt utvecklingsområde för tätortsutvecklig.  
 
Riksintressen 
Området omfattas av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ 
respektive obruten kust MB 4 kap 3§.  
 
Fornlämningar 
Det finns en registrerad fornlämning, boplats inom området som är delvis undersökt 
2008. En arkeologisk förhandsundersökning av fornlämningsområdet gjordes även 2021 
i samband med förhandsbeskedet för den södra delen av området.  
 
Jordbruksmark 
Jordbruksmark ska värnas om enligt miljöbalken 3 kap 4 §. Jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ellen Jansson, Planarkitekt 
Telefon: +46 721 66 01 11  
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väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 
Beslut i KSau 2020-10-14 § 191  
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att försälja del av Finntorp 2:238 till Ifwer 
Fastighet KB för råmarksvärde 150 kronor per kvadratmeter och uppdrar till 
Kommundirektören att slutföra försäljningen med köpeavtal där följande krav ska finnas 
med.  
 
Villkor för försäljningen är att köparen erhåller positivt förhandsbesked om bygglov 
som vinner laga kraft samt positivt planbesked även för övrig mark. Båda villkoren 
uppfyllda inom 12 månader från köpeavtal undertecknats.  
 
Bebyggelsekrav om att byggnation påbörjad inom 12 månader från köpeavtal 
undertecknats. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi 
Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. Inga kostnader för kommunen. 

Regelverk 

Planprocessen ska genomföras i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS 
2014:900) och bedrivas med ett standardförfarande.  

Slutsats 
Förslaget stämmer överens med gällande översiktsplan, vilken anger utredningsområde 
för bostäder och område för tätortsutveckling. Marken har ett strategiskt bra läge i 
anslutning till redan utbyggd infrastruktur samt kommunal och kommersiell service 
inom under en kilometers avstånd. 
I ett detaljplanearbete behöver utredningar gällande arkeologi, geoteknik, 
dagvattenhantering, naturvärden, påverkan på riksintresset för jordbruksmark tas fram.  
 
Ett planbesked innebär att hela planområdet kan säljas enligt villkoren i 
exploateringsavtalet, medan ett nekat planbesked innebär att endast området för 
verksamhet säljs enligt avtalet.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta:  
att  ge ett positivt planbesked  
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att planen bedöms kunna antas av kommunen inom 2 år från detta besluts
 datum 
att planavtal ska tecknas med planenheten inom 2 månader från detta besluts
 datum  
att beslutet inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas 

och vinna laga kraft 
att sökanden ska bekosta planarbetet 
att  sökanden ska betala avgiften för detta planbesked 

Upplysning 
Kostnad för planbeskedet är 14 280 kr. 
 
Bilagor  
KSAU §191 2020-10-14  
 

Beslutet skickas till 
Plan och byggenheten 
Sökande 
 
 
 
 
Ellen Jansson   Håkan von Dolwitz 
Planarkitekt                                          Plan- och byggchef 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2020-10-14 §§ 187-222 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 7(46)
 

 

 

KSAU § 191 Dnr 2020/000682 

Ansökan om markköp på del av (Finntorp) 2:238 industri, 
Handel/förrådslokal för el, måleri och fastighet 

Sammanfattning 

Ett företag vill köpa mark främst för butik, lager och kontor men även planlägga för fler 
bostadstomter på del av fastigheten Finntorp 2:238 i Bovallstrand. Marken är idag jordbruksmark 
som är utarrenderad.  
 
Sökanden har även lämnat in ansökan om förhandsbesked om bygglov för del av markområdet. En 
försäljning föreslås villkoras av att förhandsbesked om bygglov erhålls för den tänkta verksamheten 
samt även att positivt planbesked erhålls.   

Beskrivning av ärendet 

Elektrotjänst Ifver AB eller fastighetsbolag inom koncernen ansökt om att köpa del av Finntorp 
2:238 i närheten av kyrkogården i Bovallstrand. Marken är idag jordbruksmark som är utarrenderad. 
Sökande har även lämnat in ansökan om förhandsbesked om bygglov för del av markområdet. Det 
finns även en ansökan om planbesked för annan del av området.  
 
Försäljning av markområdet kan ses som en bytesaffär med Sotenäs kommuns köp av Hovenäs 
1:337. Villkor för försäljningen är att köparen erhåller positivt förhandsbesked om bygglov som 
vinner laga kraft eller positivt planbesked även för övrig mark. Båda villkoren uppfyllda inom 12 
månader från Köpeavtal undertecknats.  
 
Ersättning för markområdet är råmarksvärde på 150 kr/m2 baserad på vad kommunen sålt 
råmarkstomter för tidigare. Denna mark är då oplanerad till skillnad av de försäljningarna. Arealen 
för området är ca 17 700 kvadrat det ger ett pris på ca 2, 66 miljoner. Det är något högre än vad 
kommunen betalar för Hovenäs 1:337.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2020-08-28 
Ansökan om fastighetsköp 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Birgitta Albertsson (S) föreslår bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 191 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att försälja del av Finntorp 2:238 till Ifwer Fastighet KB 
för råmarksvärde 150 kronor per kvadratmeter och uppdrar till Kommundirektören att slutföra 
försäljningen med köpeavtal där följande krav ska finnas med. 
 
Villkor för försäljningen är att köparen erhåller positivt förhandsbesked om bygglov som vinner 
laga kraft samt positivt planbesked även för övrig mark. Båda villkoren uppfyllda inom 12 månader 
från köpeavtal undertecknats.  
 
Bebyggelsekrav om att byggnation påbörjad inom 12 månader från köpeavtal undertecknats  

 

Skickas till 

Sökande 
MEX-ingenjör 
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BN § 121   BN 2021/603  

Planuppdrag för bostadsutveckling 
Sotenäs kommun står inför stora förändringar och förväntar sig inom de närmaste åren en 
befolkningstillväxt till följd av en stor etablering som kommer generera många nya jobb. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med den politiska styrgruppen för ny översiktsplan 
2022 arbetat fram en inventering av verkställda och pågående detaljplaner samt ett förslag på en 
prioriteringsordning för att påbörja nya detaljplaner för bostäder.  
 
Nämnden informerades om planförslag för bostadsutveckling för bl.a. Smögen, Förålarna, Väjern 
och Hunnebostrand. 
 

Yrkande 

Robert Yngve (KD) yrkar på att påbörja planarbete för bostadsutbyggnad enligt följande 
rangordning; 

1. U4 Sandön och U5 Västra Hasselösund 
2. Östra delen av U12 Östra Väjern 
3. U11 mellan Kungshamn och Väjern, öster om väg 174 
4. U28 Solliden 

 
Samt avsätta ca 9 miljoner för färdigställande av dessa. Detaljplaner för nämnde områden bedöms 
kunna initieras 2022 och avslutas 2026. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att i samverkan med Sotenäsbostäder AB 
återkomma med förslag ifråga om vem av kommunstyrelsen och bostadsbolaget som ska ha rollen 
som exploatör i respektive plan, samt i förekommande fall föreslå åtgärder för marköverlåtelse, 
värdering och upphandling av planförfattare m.m. i respektive exploateringsprojekt. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves förslag och finner att nämnden antar denna. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att påbörja planarbete för 
bostadsutbyggnad, enligt följande rangordning; 

1. U4 Sandön och U5 Västra Hasselösund 
2. Östra delen av U12 Östra Väjern 
3. U11 mellan Kungshamn och Väjern, öster om väg 174 
4. U28 Solliden 

 
Samt avsätta ca 9 miljoner för färdigställande av dessa. Detaljplaner för nämnde områden bedöms 
kunna initieras 2022 och avslutas 2026. 
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forts. BN § 121  BN 2021/603  

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att i samverkan med Sotenäsbostäder AB 
återkomma med förslag ifråga om vem av kommunstyrelsen och bostadsbolaget som ska ha rollen 
som exploatör i respektive plan, samt i förekommande fall föreslå åtgärder för marköverlåtelse, 
värdering och upphandling av planförfattare m.m. i respektive exploateringsprojekt. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 
 

Protokollsanteckning 
Mikael Andersson (-) har för avsikt att lämna skriftlig protokollsanteckning. 
Vid tid för justering har denna inte inkommit. 
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Planuppdrag för bostadsutveckling  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun arbetar med att skapa förutsättningar för befolkningstillväxt vilket bl.a. 
förutsätter att det finns bostäder och arbetstillfällen. Den politiska styrgruppen för ny 
översiktsplan 2022 har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en 
inventering av verkställda och pågående detaljplaner samt ett förslag på en 
prioriteringsordning för att påbörja nya detaljplaner för bostäder. I syfte att skapa 
arbetstillfällen tar kommunen fram en detaljplan som kan rymma en stor industri. Andra delar 
handlar om att säkra infrastruktur för trafik, kapacitet i elnäten och vattenförsörjning. Nu 
aktuellt ärende handlar om att på kommunal mark skapa planberedskap för nya bostäder till 
våra nya invånare.  

Beskrivning av ärendet 

I samband med arbetet att ta fram en ny översiktsplan 2022 så har befolkningsprognoser tagits 
fram. Vi utgår ifrån två scenarion, med eller utan färdigställande av en stor 
industriändamålsplan. I scenario ett etableras en stor verksamhet i kommunen vilket skapar 
fler och nya arbetstillfällen. I detta scenario förväntar sig kommunen att inom 10 år öka sin 
befolkning med ca 1000 personer. I scenario två etableras ett nytt verksamhetsområde men 
genomslaget blir inte lika stort som i scenario ett. I scenario två förväntar sig kommunen att 
befolkningen ökar svagt de närmsta 10 åren.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inventerat lagakraftvunna samt pågående detaljplaner för 
bostadsändamål med syfte att utreda om kommunen har möjlighet att tillhandahålla bostäder 
för en ökande befolkning. Denna inventering beskrivs här nedan. Därefter beskrivs 
undersökning av ett antal områden med förslag på en prioriteringsordning för att påbörja nya 
detaljplaner för bostäder.  

Inventering 

Resultat inventering av lagakraftvunna detaljplaner 

Resultatet av inventeringen visar att i april 2021 har kommunen färdiga detaljplaner för ca 
380 bostäder. Inom dessa detaljplaner finns möjlighet att uppföra ca 290 lägenheter och 90 
villor/radhus.  
 
En färdig detaljplan är en förutsättning för att nybyggnation ska kunna ske. Men det finns en 
rad olika faktorer som påverkar om detaljplanen färdigställs för inflyttning eller ej. I vissa fall 
kan kommunen påverka detta och i andra fall har kommunen begränsade möjligheter. 
Kommunen råder inte över marken i alla dessa planer, flera detaljplaner ägs av privatperson 
eller exploatör och därmed kan kommunen inte bestämma över när området ska vara 
färdigställt. Kommunen, exploatörer och privatpersoners utbyggnadsmöjligheter styrs även 
självklart av bland annat rådande behov på bostadsmarknaden och ekonomiska 
förutsättningar.  
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Av dessa färdigställda detaljplaner äger exploatörer möjlighet att uppföra ca 130 lägenheter 
och 70 villor/radhus. 
 
Av dessa färdigställda detaljplaner äger kommunen eller kommunens bostadsbolag möjlighet 
att uppföra ca 160 lägenheter och 22 villor/radhus.  

Resultat inventering av pågående detaljplaner 

Resultatet av inventeringen visar att i april 2021 har kommunen pågående detaljplanearbeten 
för ca 1 450 bostäder. Inom dessa detaljplaner finns möjlighet att uppföra ca 1 050 lägenheter 
och 400 villor/radhus.  
 
Av dessa pågående detaljplaner äger exploatörer möjlighet att uppföra ca 970 lägenheter och 
370 villor/radhus. 
 
Av dessa pågående detaljplaner äger kommunen eller kommunens bostadsbolag möjlighet att 
uppföra ca 80 lägenheter och 30 villor/radhus. 

Slutsats inventering lagakraftvunna och pågående detaljplaner 

Kommunen råder idag över förutsättningar för byggnation av de detaljplaner som är 
lagakraftvunna och där marken ägs av kommunen eller kommunens bostadsbolag. Dessa 
detaljplaner innehåller alltså sammanlagt ca 180 bostäder. För att bemöta den ökade 
befolkningen redan 2022 behöver kommunen besluta om budget och tidplan för 
färdigställande av pågående detaljplaner.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att utöka Sotenäsbostäders borgensförbindelse i syfte att 
finansiera färdigställande av bostäder. Bland Sotenäsbostäders färdiga detaljplaner finns 
Ekelidsberget, Bankeberg och Förålarna.  
 
Vidare finns det alltså pågående detaljplaner i kommunal regi för ca 110 bostäder. För att 
kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda bostäder behöver dessa färdigställas. Av 
dessa pågående detaljplaner driver Sotenäsbostäder planer för ca 50 bostäder.  

Utreda nya kommunala bostadsplaner 

I samband med att kommunens politiska styrgrupp för den nya översiktsplanen 2022 arbetade 
med den framtida markanvändningen i kommunen, tittade gruppen alltså på vilka 
utvecklingsområden för bostäder som kan tänkas vara relevanta för att utöka kommunens 
planbuffert och därmed möta den expanderade befolkningen. Gruppen tog fram ett så kallat 
snabbspår och utgick ifrån nu gällande översiktsplan 2010 eftersom dessa områden redan är 
prövade översiktligt och det finns en politisk enighet kring att utveckling kan ske i dessa 
områden. Andra hänsynstaganden som gjorts i snabbspåret är om områdena bland annat anses 
vara relativt konfliktfria, kommunalt ägd mark, potential för helårsboende, 
utbyggnadsvolymen, infrastruktur, närhet till det nya utvecklingsområdet för industri och 
mycket mer.  
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Utredda områden identifierade för bostadsbyggande 

Sandön - U4 i ÖP 2010  
Området ligger på Sandön vid handelsområdet kring ICA Ankaret, norr om Storgatan.  
 
Förutsättningar 
I gällande översiktsplan är området ett utvecklingsområde för handel, kontor och bostäder. I 
samrådshandlingarna för den nya översiktsplanen ingår U4 området i ett större område, C5, 
utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder.  
 
Området är idag delvis utbyggt. En relativt stor del av den obebyggda delen av U4-området är 
privatägd. Området består också av några kommunägda delar, bland annat en del av 
husbilsparkeringen vid viken mellan Sandön och Hasselön. Inom U4 finns två gällande 
detaljplaner. Detaljplanen för den nordöstra delen anger småindustri och handel, där 
verksamhet inte får vara störande för omgivningen, samt en större parkeringsyta. Den andra 
detaljplanen anger bland annat småindustri, bostäder, park och handel.  
 
Området ligger i anslutning till Hasselösundsvägen och därefter till Storgatan, som är 
huvudled för all trafik till och från Smögen. Därav är området utsatt för trafikbuller vilket bör 
utredas i ett eventuellt detaljplanearbete för bostäder. I området finns en del småindustrier, 
vilket alltid måste beaktas vid bostadsbyggande. På Smögen är parkering ett problem under 
sommarhalvåret vilket också bör beaktas och prioriteras vid en utveckling av området. I 
området finns utbyggd väg och VA.  
  
Slutsats  
U4-området kan bebyggas med bostäder vilket kräver en ny detaljplan. Parkeringsfrågan bör 
även ha en hög prioritet vid en utveckling av området. 

 

 

 

 

 

 

 

Område U4, 
U5 samt 
tennisområdet. 
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Västra Hasselösund - U5 i ÖP 2010  
Området ligger på Hasselön utmed Hasselösundvägen.   

Förutsättningar  
Området är i nu gällande översiktsplan utredningsområde för bostäder. I samrådshandlingarna 
för den nya översiktsplanen ingår en del av U5-området i ett större område, C5, 
utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder.  
 
Området är idag något utbyggt med friliggande villor, men större delen av U5-området är 
obebyggt och oplanelagt. Den obebyggda marken är kommunalägd. Inom en liten del i det 
norra området finns en avstyckningsplan som reglerar allmän plats och kvartersmark. En stor 
del av området har utvidgat strandskydd. 

 
 
 
 
 
 
Ljusblå linje visar 
det generella 
strandskyddet och 
mörkblå linje 
visar det 
utvidgade 
strandskyddet 
inom U5-området. 
De röda 
markeringarna 
visar det östra 
samt den västra 
delen av U5-
området som 
ligger utanför 
strandskyddet.  

 
Området öster om Hasselösundsvägen ligger på en höjd och har förbindelse med 
Hasselösundsvägen och Björkemyrsgatan. Det obebyggda området väster om 
Hasselösundsvägen kräver utbyggnad av väg. På Smögen är parkering ett problem under 
sommarhalvåret vilket också bör beaktas vid utveckling. I området finns utbyggd VA.  
 
Slutsats  
Inom U5-området kan bostäder uppföras inom de delar som inte är belagda med utvidgat 
strandskydd, vilket då kräver en ny detaljplan.  
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Smögens tennishallområde  
Området ligger öster om Storgatan på Hasselön, på motsatt sida av ICA Ankaret.  
 
Förutsättningar 
Tennishallområdet är inte särskilt utpekat i den nu gällande översiktsplanen. I 
samrådshandlingarna för den nya översiktsplanen ingår tennishallområdet i ett större område, 
C5, utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder.  
 
Området är kommunägt och är idag, bortsett från tennishallen, obebyggt. Området är relativt  
flakt och infrastruktur i form av vägar samt VA finns utdraget. Smögen tennishall med 
grusplan är detaljplanelagt, vilken anger allmän plats; park eller plantering. Vid en 
exploatering krävs att användningen ändras med en ny detaljplan.  
 
Kommunfullmäktige har bifallit en motion med förslaget att ”se över möjligheten att ändra nu 
gällande detaljplan så att det ges möjligheter att använda fastigheterna till 
parkering/parkeringshus, landförvaring av båtar.” Ett av områdena som föreslogs i motionen 
var grusplanen vid Smögens tennishall (KA 2018/433). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Område i närhet 
till tennishallen 
som är 
intressant för 
bostads- 
ändamål. 
 

Kommunfullmäktige har bifallit en motion, dnr. KA 2018/434, med förslaget att ”Undersöka 
möjligheten att detaljplanelägga och exploatera området ovanför Vattenvägen och området 
kring Tennishallen med syfte att i första hand skapa tomter för egna hem men även i andra 
upplåtelseformer.” I ärendet utreddes flera obebyggda områden runt Smögens tennishall för  
bostadsutbyggnad. Samhällsbyggnadsförvaltingen bedömde då att ett kommunalägt och icke 
detaljplanelagt område söder om tennishallen är lämpade för bostäder. Intill området ovan  
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vattenvägen finns utbyggd väg och VA. På Smögen är parkering ett problem under 
sommarhalvåret vilket också bör beaktas vid utveckling. 
  
Slutsats  
Tennishallområdet skulle troligen kunna bebyggas med bostäder, men detta kräver en ny 
detaljplan. I och med det stora behov som finns av parkeringsplatser så vore området lämpligt 
för parkeringshus. Området har ett strategiskt läge i början av Smögenön vilket skulle minska 
trafikflödet längre in på Smögen.  
 
Området ovan vattenvägen kan bebyggas med bostäder och skulle då kräva en detaljplan.  
 
Förålarna - U11 i ÖP 2010 
Området ligger mellan Kungshamn och Väjern, öster om väg 174.   

Förutsättningar  
I den nu gällande översiktsplanen är området ett utvecklingsområde för bostäder och kontor. I 
samrådshandlingarna för den nya översiktsplanen omfattar U11-området tre mindre områden, 
B9A, B9A samt B9C, utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder.  

Området är obebyggt, oplanelagt och marken är kommunalägd. I anslutning till området löper 
kraftledningar som kräver ett skyddsavstånd. På motsatt sida av väg 174 ligger 
industriområdet Ödegården, vilket också behöver beaktas vid bostadsutbyggnad. Inom 
området ligger ett utpekat fornminne, värdefull gräsmark samt ängs- och hagmark. Då 
området är obebyggt finns inga vägar eller utbyggd VA.  

Slutsats  
Området kräver att en detaljplan tas fram. 

  

 

 

 

 

 

 

 
U11-området.
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Östra Väjern - U12 i ÖP 2010 
Området ligger i utkanten av Väjern tätort, sydost om centrumkärnan, i anslutning till U11.  
 
Förutsättningar 
I den nu gällande översiktsplanen är området ett utredningsområde för bostäder. I 
samrådshandlingarna för den nya översiktsplanen har området minskats och omfattar endast 
området öster om vägen Lindalsskogen och omnämns som B10, utvecklingsområde för 
huvudsakligen bostäder.  

För östra delen av området finns en detaljplan från 1992 som anger ca 150 lägenheter. Genom 
området löper kraftledningar som måste beaktas genom ett skyddsavstånd. 
Genomförandetiden har gått ut och området är kommunalägt samt obebyggt. I området finns 
rödlistade arter, vilket måste beaktas i ett eventuellt detaljplanearbete. Genom U12-området 
går vägen Lindalsskogen och VA finns utdraget.  

För västra delen av området finns en detaljplan som vann lagakraft 2019. Exploatör är 
Sotenäsbostäder och marken är kommunalägd. Området har inte byggts ut. Planen medger 
uppförandet av friliggande villor samt flerbostadshus.  

Slutsats 
Den östra delen av områden med en detaljplan från 1992 skulle troligtvis kunna byggas ut 
men en ny detaljplan behöver tas fram.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Område 
U12 och 
U13, 
Väjerns 
centrum 
och 
hamn.            
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Väjern hamn och centrumområde – U13  
Området utgör Väjerns centrumkärna och ligger längs Dinglevägen.  
 
Förutsättningar  
I nu gällande översiktsplan är U13-området ett område för utveckling av ”närcentrum” för 
Väjern. I samrådshandlingarna för den nya översiktsplanen ingår U13-omådet i ett något 
större område, C4, utvecklingsområde för centrum med inslag av bostäder.  
 
Öster om Dinglevägen finns obebyggd kommunalägd mark. Området är planlagt med 
bestämmelser om centrum-, bostäder- och handelsändamål. Hela centrumområdet har en låg 
marknivå, vilket måste utredas vid ett eventuellt detaljplanearbete. I området finns utbyggd 
väg och VA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beigemarkerade 
områden visar 
kommunens 
fastigheter och 
blått visar 
Sotenäs-
bostäders 
fastigheter. 

 
Runt omkring Väjern pågår flera stora detaljplanearbeten (Långevik 1:12 ca 500 bostäder, 
Långevik 1:3 ca 500 bostäder, Lindalskogen ca 50 bostäder och Väjern 1:162 ca 20 bostäder) 
som kan generera många nya bostäder. I och med den stora utvecklingen kring Väjern är en 
utveckling av centrumområdet aktuellt.  
 
Slutsats  
Området kan bebyggas med bostäder vilket kräver en ny detaljplan.  

Solliden - U28 i ÖP 2010  
Området ligger i södra delen av Hunnebostrand tätort.  
 
Förutsättningar  
I gällande översiktsplan är området ett utredningsområde för bostäder. I samrådshandlingarna 
till den nya översiktsplanen är området något utvidgat och omnämns som B15, 
utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder.  
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Området är obebyggt och saknar detaljplan. Hela området är kommunalägt. Området ligger i 
anslutning till utbyggd VA och väg 174.  
 
Slutsats 
Området kan bebyggas med bostäder och det skulle då krävas att en detaljplan tas fram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Område U28 
och U29. 

 
Sydöstra Hunnebostrand - U29 i ÖP 2010 
Området ligger i sydöstra delen av Hunnebostrand.  
 
Förutsättningar 
I gällande översiktsplan är U29-området ett utredningsområde för bostäder. I 
samrådshandlingarna för den nya översiktsplanen är området utökat samt förskjutet åt nordost 
och omnämns som B16, utvecklingsområde för huvudsakligen bostäder.  
 
U29-området är idag delvis utbyggt och en mindre del är kommunalägd. I den nordvästra 
delen av området pågår arbete med en detaljplan i kommunal regi för att möjliggöra bostäder 
(Hällebo 2). Del av området är skyddsområde för vattentäkt och i området finns fornminnen 
samt jordbruksmark. I anslutning till området finns utbyggd VA och genom området går 
Asslerödsvägen. 
 
Slutsats  
Området kan bebyggas med bostäder vilket då kräver en detaljplan. 
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Ekonomi  

För att kunna generera fler kommunala bostäder behöver fler detaljplaner upprättas i 
kommunal regi. Nedan redovisas en uppskattning av kostnader för att upprätta detaljplaner för 
respektive område. I kostnaderna ingår upprättande av planhandlingar, upprättande av 
nödvändiga utredningar, dock ej arkeologiska utredningar. 
 
Kostnadsuppskattning för upprättande av nya detaljplaner: 
U4 Sandön    1 miljon   
U5 Västra Hasselösund   1 miljon 
Smögen tennishallområde  1 miljon 
U11 Förålarna.  4 miljoner 
U12 Östra Väjern, del med äldre DP 2 miljoner 
U13 Östra sidan av vägen.  1 miljon   
U28 Solliden.   1 miljon   
U29 Sydöstra Hunnebostrand 1 miljon 
 
Mark för bostäder inom nu aktuella områden betingar ett högt värde där intäkterna med 
största sannolikhet överstiger exploateringskostnaderna. Det är dock svårt att göra en närmare 
intäkt- och kostnadsuppskattning utan att ha mer specifika kostnadsuppgifter för områdena, 
exempelvis tänkt byggrätt och utbyggnad av infrastruktur.  
 
VA-kapacitet 
 
VA-kapacitet måste säkerställas innan nya detaljplaner kan genomföras.  
 
Analys  
 
Kommunens tomtkö och Sotenäsbostäders egen undersökning ger inga exakta uppgifter men 
en indikation på att Kungshamn, Väjern, Smögen och Hunnebostrand är de mest populära 
områdena att bosätta sig på i Sotenäs kommun. Försäljning av tomter i dessa lägen bedöms 
kunna betinga relativa höga värden.  
 
De större områdena där kommunen också äger all mark (U11 Förålarna, U12 Östra Väjern, 
U28 Solliden) är mer effektiva att påbörja detaljplaneläggning på än de mindre områdena (U4 
Sandön, U5 Västra Hasselösund, tennishallområdet, U13 Väjern hamn och centrum).  
 
Eftersom det också planeras flera stora bostadsområden runt Väjern vore det positivt att 
utveckla Väjern centrum. 
 
På Smögen (U4, U5 och tennishallområdet) bör trafik- och parkeringsfrågan lösas innan eller 
i samband med bostadsutbyggnad.  
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Slutsats 
 
Samhällsbyggnadsförvaltingen bedömer att följande nya detaljplaner för områdena östra delen 
av U12 Östra Väjern och U28 Solliden bör prioriteras i första hand.  
 
I andra hand bör bostäder för områdena U4 Sandön och U5 Västra Hasselösund prioriteras.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att påbörja planarbete för 
bostadsutbyggnad för: 
 

1. Östra delen av U12 Östra Väjern, 
2. U28 Solliden  
3. U4 Sandön och U5 Västra Hasselösund  

 
samt avsätta 5 miljoner för färdigställande av dessa. Detaljplaner för nämnda områden 
bedöms kunna initieras 2022 och avslutas 2024.  
 
Planläggning av Väjerns centrum enligt kommunstyrelsens beslut 2019-09-11, § 133, dnr S 
2011/1116, bör genomföras parallellt med detaljplanering av U4 Sandön och U5 Västra 
Hasselösund i detta förslag.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att i samverkan med Sotenäsbostäder AB 
återkomma med förslag ifråga om vem av Kommunstyrelsen och bostadsbolaget som ska ha 
rollen som exploatör i respektive plan, samt i förekommande fall förslå åtgärder för 
marköverlåtelse, värdering och upphandling av planförfattare m.m. i respektive 
exploateringsprojekt. Fördelning mellan kommunen och Sotenäsbostäder kan också komma 
att påverkas av utredningar i två pågående ärenden, ärende KA 2020/151 översyn av tomtkön 
och ärende KA 2020/334 möjligheten att ge Sotenäsbostäder ett utökat uppdrag och 
ägardirektiv avseende planering, exploatering och försäljning av kommunala småhustomter.  
 

Beslutet skickas till 

Plan- och byggenheten 

 
 
 

  
Ellen Jansson Håkan von Dolwitz 
Planhandläggare  Plan- och byggchef 
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BN § 114  BN 2010/151 

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m.fl, Kungshamn  
Detaljplan för Hotell Kungshamn inleddes 2010 och samråd om ett planförslag hölls 2013. Därefter 
har inget planarbete bedrivits och förvaltningen föreslår därför att planarbetet avslutas. 
 
Kommunstyrelsen beviljade ett positivt planbesked 2010-12-01 § 184. Samråd om ett planförslag 
genomfördes 2013. Syftet med planförslaget var att utöka hotell Kungshamn med ca 25 
lägenheter/hotellrum samt konferensanläggning. Utökningen placerades öster om befintligt hotell, 
på den kommunägda fastigheten Gravarne 3:1. Efter samrådet har inget ytterligare planarbete 
bedrivits och avtal om att ianspråkta del av kommunens fastighet har inte tecknats. 
 
Mail till exploatören skickades 2020-07-31 med förfrågan om planarbetets fortsättning. Inget svar 
har inkommit. Med hänsyn till att ingen aktivitet pågår i planarbetet föreslår samhällsbyggnads-
förvaltningen att planarbetet avbryts.  

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 170 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-07-07 
  

Byggnadsnämndens förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att avsluta planärendet.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef 

Telefon: 0523-66 46 39 
E-post: håkan.von.dolwitz@sotenas.se 
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Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m.fl, 
Kungshamn  

Sammanfattning  
Detaljplan för Hotell Kungshamn inleddes 2010 och samråd om ett planförslag hölls 
2013. Därefter har inget planarbete bedrivits och förvaltningen föreslår därför att 
planarbetet avslutas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade ett positivt planbesked 2010-12-01 § 184. Samråd om ett 
planförslag genomfördes 2013. Syftet med planförslaget var att utöka hotell Kungshamn 
med ca 25 lägenheter/hotellrum samt konferensanläggning. Utökningen placerades öster 
om befintligt hotell, på den kommunägda fastigheten Gravarne 3:1. Efter samrådet har 
inget ytterligare planarbete bedrivits och avtal om att ianspråkta del av kommunens 
fastighet har inte tecknats. 
 
Mail till exploatören skickades 2020-07-31 med förfrågan om planarbetets fortsättning. 
Inget svar har inkommit. 
 

  
Aktuellt område  
 

Tidigare beslut 

• KS 2010-12-01 § 184, beslut att lämna positivt planbesked 
• BNau 2011-08-25 § 150, beslut om avgränsning av planområdet 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef 

Telefon: 0523-66 46 39 
E-post: håkan.von.dolwitz@sotenas.se 
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Förvaltningens bedömning  
Med hänsyn till att ingen aktivitet pågår i planarbetet föreslår 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avbryts.  
  

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden beslutar att avsluta planärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Exploatören 
 
 
 
Håkan von Dolwitz 
Plan- och byggchef 
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BN § 116  BN 2021/248 

Detaljplan för Gravarne Marina, Sandbogen 1:4 m.fl, Kungshamn  
Kommunstyrelsen har beslutat att planarbetet för Sandbogen 1:4 m.fl. ska drivas vidare i 
kommunens regi. Därefter har ett flertal planskisser och kostnadsberäkningar tagits fram. Med 
anledning av bl.a. områdets komplexitet med krav på kostsamma utredningar samt 
markägoförhållanden, föreslår förvaltningen att planarbetet avslutas. 
 
Ett positivt planbesked beviljades 2011. Därefter togs det fram ett planprogram som skickades ut på 
samråd 2013. Efter programsamrådet beslutade Byggnadsnämnden, 2017, att skicka förslag till 
Kommunstyrelsen om att avbryta planarbetet för exploatören och att påbörja ett planarbete i 
kommunens regi, med inriktning mot park eller torg för allmänheten på en öppen yta mellan 
Gerlegården och havet. Kommunstyrelsen beslutade 2018 att avbryta planarbetet för exploatören 
och att påbörja ett planarbete i kommunens regi. 
Därefter har Samhällsbyggnad tagit fram ett flertal dispositionsskisser för det aktuella området samt 
gjort kostnadsberäkningar på fortsatt planarbete.  
 
Ingående fastigheter i planområdet är Sandbogen 1:1, 1:4 och 2:7 samt Gravarne 3:1. Planarbetet 
initierades av fastighetsägarna till Sandbogen 2:7 som också är tomträttsinnehavare till  
Sandbogen 1:4.  
 
Med hänsyn till områdets komplexitet, krav på kostsamma utredningar och att kommunen inte äger 
marken eller har annan överenskommelse med fastighetsägarna/tomträttsinnehavarna inom 
planområdet, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avbryts.  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är att avbryta planarbetet. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 172 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-07-07 

Yrkande 

Britt Wall (S) yrkar att pågående planarbete för Sandbogen ska fortsätta i kommunal regi. En dialog 
ska initieras med områdets arrendator i syfte att förverkliga tidigare beslut i byggnadsnämnden 
angående Sandbogens utformning. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Britt Walls förslag mot arbetsutskottets förslag och finner att 
nämnden antar Britt Walls förslag. 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att pågående planarbete för Sandbogen ska fortsätta i kommunal regi. 
En dialog ska initieras med områdets arrendator i syfte att förverkliga tidigare beslut i 
byggnadsnämnden angående Sandbogens utformning. 
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forts. BN § 116 BN 2021/248 

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Exploatör 

 

 
 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning till Byggnadsnämndens möte 2:e september. 
Ärende 12 Att avbryta planarbetet för utveckling av Sanbogen till en medborgarplats. 
 
Centerpartiet anser att ärendet ska skickas på återremiss för att ge förvaltningen i uppdrag att föra 
dialog med fastighetsägaren av Sandbogen 2:7 och tillika tomträttsinnehavaren av Sandbogen 1:4 
och återkomma med en redovisning av kostnader och åtgärder samt lämna förslag till olika 
alternativa lösningar för att möjliggöra fortsatt planarbete. 
 
 
 
Glenn Lorentzon (C) 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef 

Telefon: 0523-66 46 39 
E-post: håkan.von.dolwitz@sotenas.se 
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Detaljplan för Gravarne Marina, Sandbogen 1:4 m.fl, 
Kungshamn  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har beslutat att planarbetet för Sandbogen 1:4 m.fl. ska drivas vidare 
i kommunens regi. Därefter har ett flertal planskisser och kostnadsberäkningar tagits 
fram. Med anledning av bl.a. områdets komplexitet med krav på kostsamma utredningar 
samt markägoförhållanden, föreslår förvaltningen att planarbetet avslutas. 

Beskrivning av ärendet 
Ett positivt planbesked beviljades 2011. Därefter togs det fram ett planprogram som 
skickades ut på samråd 2013. Efter programsamrådet beslutade Byggnadsnämnden, 
2017, att skicka förslag till Kommunstyrelsen om att avbryta planarbetet för exploatören 
och att påbörja ett planarbete i kommunens regi, med inriktning mot park eller torg för 
allmänheten på en öppen yta mellan Gerlegården och havet. Kommunstyrelsen beslutade 
2018 att avbryta planarbetet för exploatören och att påbörja ett planarbete i kommunens 
regi. 
Därefter har Samhällsbyggnad tagit fram ett flertal dispositionsskisser för det aktuella 
området samt gjort kostnadsberäkningar på fortsatt planarbete.  
 
Ingående fastigheter i planområdet är Sandbogen 1:1, 1:4 och 2:7 samt Gravarne 3:1. 
Planarbetet initierades av fastighetsägarna till Sandbogen 2:7 som också är 
tomträttsinnehavare till Sandbogen 1:4.  
 

 
Aktuellt område - Kommunen äger Sandbogen 1:1 och Gravarne 3:1, Sandbogen 2:7 
ägs av Gravarne Marina KB som också har tomträtt för Sandbogen 1:4. 
 
 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef 

Telefon: 0523-66 46 39 
E-post: håkan.von.dolwitz@sotenas.se 
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Tidigare beslut 

• KS 2011-03-30 § 61, beslut att lämna positivt planbesked 
• BNau 2013-07-04, § 62, beslut att skicka planprogrammet på samråd 
• BN 2017-12-07 § 137, beslut att godkänna programsamrådsredogörelsen och 

fortsätta planarbetet i kommunens regi 
• KS 2018-04-11 §67, beslut att fortsätta planarbetet i kommunens regi  

Förvaltningens bedömning  
Med hänsyn till områdets komplexitet, krav på kostsamma utredningar och att 
kommunen inte äger marken eller har annan överenskommelse med 
fastighetsägarna/tomträttsinnehavarna inom planområdet, föreslår 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avbryts.  
  

Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden beslutar att avsluta planärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Håkan von Dolwitz 
Plan- och byggchef 
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BN § 117  BN 2009/163 

Detaljplan för Ramsvik 3:16, f.d. Solstickans barnkoloni  
Ett positivt planbesked beviljades 2009. Planavtal mellan kommunen och exploatören tecknades 
2013. I planavtalets §9a står att avtalet upphör att gälla om exploatören inte inlett planarbete inom 1 
år från det att avtalet tecknats. Därefter har kommunikation skett med exploatören 2016, 2017 och 
2020 angående planarbetet. Ingen aktivitet från exploatören eller dennes plankonsult pågår och 
förvaltningen föreslår därför att planarbetet avslutas. 
 
Kommunstyrelsen beviljade ett positivt planbesked 2009.  
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för turistisk verksamhet på fastigheten.  
Koncept till programhandlingar daterade 2013 har skickats till kommunen.  
Startmöte mellan exploatören, dennes plankonsult och kommunens planhandläggare har inte hållits. 
 
Under det långa tidsintervall som gått sedan planbesked beviljades och konceptet till planprogram 
upprättades har lagar, riktlinjer och kommunens rutiner förändrats. Ett planarbete behöver ha 
kontinuitet för att kunna hanteras enligt gällande regler och riktlinjer. Med hänsyn till att det gått 12 
år sedan planbesked beviljades och 8 år sedan koncept till planprogram upprättades föreslår 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att planarbetet avbryts.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-08-19 § 173 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2021-07-09 

 
Byggnadsnämndens förslag 

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att avsluta planärendet  

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef 

Telefon: 0523-66 46 39 
E-post: håkan.von.dolwitz@sotenas.se 
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Detaljplan för Ramsvik 3:16, f.d. Solstickans barnkoloni  

Sammanfattning  
Ett positivt planbesked beviljades 2009. Planavtal mellan kommunen och exploatören 
tecknades 2013. I planavtalets §9a står att avtalet upphör att gälla om exploatören inte 
inlett planarbete inom 1 år från det att avtalet tecknats. Därefter har kommunikation 
skett med exploatören 2016, 2017 och 2020 angående planarbetet. Ingen aktivitet från 
exploatören eller dennes plankonsult pågår och förvaltningen föreslår därför att 
planarbetet avslutas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade ett positivt planbesked 2009.  
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för turistisk verksamhet på fastigheten.  
Koncept till programhandlingar daterade 2013 har skickats till kommunen.  
Startmöte mellan exploatören, dennes plankonsult och kommunens planhandläggare har 
inte hållits. 
 

    
Aktuellt område  

Tidigare beslut 

• KS 2009-02-06 § 86, beslut om positivt planbesked 

Förvaltningens bedömning  
Under det långa tidsintervall som gått sedan planbesked beviljades och konceptet till 
planprogram upprättades har lagar, riktlinjer och kommunens rutiner förändrats. Ett 
planarbete behöver ha kontinuitet för att kunna hanteras enligt gällande regler och 
riktlinjer. Med hänsyn till att det gått 12 år sedan planbesked beviljades och 8 år sedan 
koncept till planprogram upprättades föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
planarbetet avbryts.  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef 

Telefon: 0523-66 46 39 
E-post: håkan.von.dolwitz@sotenas.se 
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Förvaltningens förslag till beslut  
Byggnadsnämnden beslutar att avsluta planärendet.  

Beslutet skickas till 
Plan- och byggenheten 
Exploatören 
 
 
 
Håkan von Dolwitz 
Plan- och byggchef 
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KSTU § 57  2021/691 

 

Renhållningstaxa 2022 

Beskrivning av ärendet 

Grundprinciperna i taxekonstruktionen föreslås vara densamma som i tidigare taxa, en grundavgift 
och en hämtningsavgift. Däremot har vi sett över fördelningen mellan de olika kundkategorierna 
vad gäller nyttjandet av de delar som skall täckas av grundavgiften.  
Grundavgift ska finansiera kostnader för markarrende, drift och underhåll av kommunens 
återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, 
kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär. Nytt är att 
grundavgiften även ska finansiera insamling av returpapper från publika insamlingsplatser.  
Hämtningsavgift ska täcka kostnaderna för hämtning och behandling av restavfall samt kärl-
kostnader för privathushållen. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl eller hyr av Rambo.  
1 april 2020 infördes en skatt på avfallsförbränning med 75 kr per ton, skatten höjdes med 25 kr per 
ton till 2021 och kommer att öka med ytterligare 25 kr per ton till 2022. Trots ökade kostnader 2021 
höjdes renhållningstaxan endast med avfallsindex 0,78%. Nytt avtal för transporter till avfalls-
förbränning tecknades 1 juni 2021, avtalet innebar en höjning med 2%.  
Rambo föreslår en omfördelning av taxeuttaget mellan grundavgifter och rörliga avgifter för de 
olika kundkategorierna.  
För privathushållen föreslår Rambo en höjning av grundavgiften med 120 kr per hushåll och år, den 
rörliga avgiften blir oförändrad. Den genomsnittliga totala avfallsavgiften för privathushållen 
beräknas öka med cirka 4,5%.  
För flerbostadshus föreslår Rambo oförändrade grundavgifter per lägenhet samt en justering av 
nuvarande rörliga avgifter vilket innebär så väl höjda som sänkta avgifter. Höjning beroende på 
abonnemang beräknas som mest till 5%.  
För verksamheter föreslår Rambo en sänkning av grundavgiften samt att den rörliga avgiften 
förändras till hämtningsavgift per kärl och hämtningstillfälle.  
När det gäller avgiften för extra slang vid tömning av enskild avloppsanläggning föreslår vi en 
höjning till 212 kr per påbörjat 10-tal meter så att avgiften blir samma som övriga Rambo-
kommuner.  
Övriga avgifter regleras med avfallsindex.  
Med föreslagna justeringar kommer Sotenäs renhållningskollektiv att budgetera med ett nollresultat 
för 2022 års budget vilket innebär ett ackumulerat överskott på 500 tusen kronor vid 2022 års slut.  

Beslutsunderlag 

Renhållningsansvarigs tjänsteutlåtande 2021-07-05 
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Forts KSTU § 57 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de ökade kostnaderna för förbränningsdelen men att den ökade 
avgiften för grundavgiften delas ut lika mellan alla abonnenter, både privathushåll och företag.  
 
Kommunstyrelsen ger Rambo AB i uppdrag att presentera en sammanhållen prognos på 
taxekonstruktioner och taxeökningar fram till 2025 när 4 packsystemet är fullt infört. Presentationen 
skall även innehålla de planerade effektiviseringar som investeringarna medför. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
   



Lysekil 2021-07-05 
 

 

 

 

 

Renhållningstaxa för Sotenäs 2022 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att:   

- Anta renhållningstaxan för 2022 
- Renhållningstaxan 2022 ersätter tidigare beslutad taxa som antagits av kommunfullmäktige 2011-11-

14 §126  

 

Beskrivning av ärendet 

Grundprinciperna i taxekonstruktionen föreslås vara densamma som i tidigare taxa, en grundavgift och en 
hämtningsavgift. Däremot har vi sett över fördelningen mellan de olika kundkategorierna vad gäller nyttjandet 
av de delar som skall täckas av grundavgiften.  

Grundavgift ska finansiera kostnader för markarrende, drift och underhåll av kommunens 
återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, 
kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär. Nytt är att grundavgiften 
även ska finansiera insamling av returpapper från publika insamlingsplatser. 

Hämtningsavgift ska täcka kostnaderna för hämtning och behandling av restavfall samt kärlkostnader för 
privathushållen. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl eller hyr av Rambo. 

1 april 2020 infördes en skatt på avfallsförbränning med 75 kr per ton, skatten höjdes med 25 kr per ton till 
2021 och kommer att öka med ytterligare 25 kr per ton till 2022. Trots ökade kostnader 2021 höjdes 
renhållningstaxan endast med avfallsindex 0,78%. Nytt avtal för transporter till avfallsförbränning tecknades 
1 juni 2021, avtalet innebar en höjning med 2%.  
 
Rambo föreslår en omfördelning av taxeuttaget mellan grundavgifter och rörliga avgifter för de olika 
kundkategorierna. 

För privathushållen föreslår Rambo en höjning av grundavgiften med 120 kr per hushåll och år, den rörliga 
avgiften blir oförändrad. Den genomsnittliga totala avfallsavgiften för privathushållen beräknas öka med cirka 
4,5%.  

För flerbostadshus föreslår Rambo oförändrade grundavgifter per lägenhet samt en justering av nuvarande 
rörliga avgifter vilket innebär så väl höjda som sänkta avgifter. Höjning beroende på abonnemang beräknas 
som mest till 5%. 

För verksamheter föreslår Rambo en sänkning av grundavgiften samt att den rörliga avgiften förändras till 
hämtningsavgift per kärl och hämtningstillfälle. 

 



Lysekil 2021-07-05 
 

 

 

 

När det gäller avgiften för extra slang vid tömning av enskild avloppsanläggning föreslår vi en höjning till 212 kr 
per påbörjat 10-tal meter så att avgiften blir samma som övriga Rambokommuner. 

Övriga avgifter regleras med avfallsindex. 

Med föreslagna justeringar kommer Sotenäs renhållningskollektiv att budgetera med ett nollresultat för 2022 
års budget vilket innebär ett ackumulerat överskott på 500 tusen kronor vid 2022 års slut. 
 
Handlingar i ärendet 

- Tjänsteskrivelse taxa 2022 
- Renhållningstaxa 2022 
- Renhållningstaxa 2022 med jämförelse av dagens avgifter 

 
Mats Andresen   Anja Wallin 
VD    Renhållningsansvarig  
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Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst  


och till Melleruds kommun 


Försäkringskassan 


Arbetsförmedlingen 


Västra Götalandsregionen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden  


Färgelanda kommun 


Lysekils kommun 


Melleruds kommun  


Munkedals kommun  


Orust kommun 


Sotenäs kommun 


Strömstads Kommun 


Tanums kommun 


Uddevalla kommun 


Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samord-


ningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.      


Sammanfattning:  


Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats tidi-


gare i år att det förbundet upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har ansökt om med-


lemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan Melleruds kommun har fattat 


beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst, se bilaga 1 Beslut KF 


Mellerud… och bilaga 2 Ansökan från Mellerud…. 


Ärende:  


Som framgår av bilaga 2 Beslut KF Mellerud, så inkom den till Samordningsförbundet Väst den 29 septem-


ber 2021 och själva ansökan, bilaga 3 inkom den 5 oktober 2021, därmed kunde inte styrelsen för Samord-


ningsförbundet Väst behandla ansökan och kände inte till beslutet i KF Mellerud vid senaste styrelsemöte 


som var den 28 september.  


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har haft extra insatt styrelsemöte den 7 oktober 2021 för att dis-


kutera Melleruds kommuns ansökan till förbundet. Vid delar av styrelsemötet deltog representanter från 


Melleruds kommun, Daniel Jensen ordförande i socialnämnden och Carina Holmqvist IFO-chef.   


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställe sig enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap 


i förbundet och att vi arbetar gynnsamt mot att det ska hinnas med till årsskiftet. Ska Melleruds kommun 


ingå i Samordningsförbundet Väst from 2022-01-01 så behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat 


om ny förbundsordning för förbundet senast den 30 november 2021.   


Förbundschef och presidiet för Samordningsförbundet Väst, fick i samarbete med representanter från Mel-


leruds kommun i uppdrag att arbeta fram underlag till beslut som ska in till medlemmarna så att de har för-


utsättningar för att fatta beslut i tid. 


Sof Väst fortsätter i nuvarande form, behåller sitt namn och organisationsnummer men utvidgas med en 


kommun, Mellerud. Genom att det inte bildas något nytt förbund gäller alla beslut som Sof Väst har  tagit 


tidigare även för Melleruds kommun. 







Sof Väst Ekonomi  


Se bilaga 4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Mellerud.  


Där framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om förbundet fort-


sätter utan Melleruds kommun. Kommer Melleruds kommun att ingå i Sof Väst får förbundet utökat bidrag 


från staten med 295 000 kr och från regionen med 147 500 kr. Melleruds kommun kommer att bidra med 


155 888 kr och för befintliga kommuner i Samordningsförbundet Väst blir det marginellt lägre bidrags del.  


Totalt kommer förbundet inkl. Mellerud att ha utökat bidrag från 9 520 tkr till 10 110 tkr eller en utökning 


med 590 tkr. 


När Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud har trätt i likvidation och eventuella skulder har beta-


lats och egendomen avyttras och kvarvarande tillgångar fördelats, kommer Samordningsförbundet Väst att 


framföra önskemål om att Melleruds andel av eget kapital som tillfaller medlemmarna överförs till Samord-


ningsförbundet Väst. 


Samordningsförbundet Väst verksamhet  


Styrelsen för Samordningsförbundet Väst har vid styrelsemötet den 28 september beslutat om verksam-


hetsinriktning 2022. Det innebär att pågående verksamhet och insatser i förbundet fortsätter men kommer 


att bedrivas ännu mera lokalt i kommunerna och kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och förut-


sättningar. De lokala behoven är viktiga och deltagare från Melleruds kommun kommer att få ta del av de 


pågående insatserna. Samordningsförbundet Väst kommer inte att ta över några nu pågående insatser i 


Mellerud som nu finansieras av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Dessa insatser upphör vid 


årsskiftet eller implementeras i ordinarieverksamhet i Melleruds kommun. 


Samma gäller de stukturövergripande insatserna som kommer att fortsätta och även gälla för samverkans-


parterna i Mellerud.   


Verksamhetsutveckling kommer att ske för att utveckla insatserna så att de används effektivt och till största 


nyttan för kvinnor och män i behov av samverkan mellan myndigheterna för att nå arbete och studier eller 


närma sig arbetslivet på annat sätt. Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskil-


das upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 


medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten och 


utvecklas ytterligare lokalt i kommunerna.   


Det finns ett tillägg i den nya förbundsordningen i § 16 Likvidation och upplösning.  


 ”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så 


övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kom-


munerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-


lemmarna”.  


Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 2021. 


 


Förlag till beslut:  


att  godkänna bifogad förbundsordning från presidiet för Samordningsförbundet Väst som har 


stöd av styrelserna för förbundet samt av utsedda representanter från Melleruds kommun.   


 


att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst  gäller från och med den 1 janu-


ari 2022 


 







att  godkänna tillägget av § 16 i nuvarande förbundsordning om Likvidation och upplösning: 


”I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så över-


går det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon av kommu-


nerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till med-


lemmarna”.  


  


 


Uddevalla 12 oktober 2021 


 


Samordningsförbundet Väst:  


 


Kenneth Carlsson    Anders Paulson  


ordförande (Färgelanda kommun)   vice ordförande (Arbetsförmedlingen)  


 


Melleruds kommun:  


 


Morgan E Andersson    Daniel Jensen   


ordförande kommunstyrelsen  ordförande socialnämnden 


 


Bilagor: 


1 Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022 


 


2 Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst  


 


3 Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst 


 


4 Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun  
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