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Plats och tid Kommunhuset Kunghamn, lokal Tryggö, onsdagen den 10 november 2021, kl 08.30-16.20. 
Sammanträde ajourneras kl 12.10-13.10. 
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Mats Abrahamsson (M) ordförande 
Olof Börjesson (C)  
Roland Mattsson (M) 

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

Närvarande 
ersättare 

 
Mikael Sternemar (L) §§ 189-222 

 
Birgitta Albertsson (S)  

Övriga deltagare 
 
Ida Engelbrektsson, MEX-ingenjör § 190 
Fredrik Handfast, näringslivsutv. § 190-194, 220 
Eveline Karlsson, samhällsbyggn.chef § 190-197, 
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Justerare Therése Mancini (S) 

Justering Protokollet justeras den 15 november kl 08.30 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Mats Abrahamsson (M)   
Justerare    

 Therése Mancini (S) 
 

  

 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-11-15 – 2021-12-07. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSAU § 189  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen, med följande tillägg; 
 

• Sotenäs Vatten AB Delårsrapport januari-augusti 2021 
• Yttrande över havsbaserat vindkraftsprojekt utanför territorialgränsen i norra Skagerak 
• Uppsägning samarbetsavtal vattendykning mm 
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KSAU § 190  Dnr 2019/001418 

Ansökan om markköp på Vägga 1:2, bevarande av byggnad 

Sammanfattning 

En ansökan har kommit in gällande markköp av kommunens fastighet Vägga 1:2, lott 5.  
Sökanden har idag ett markarrende på platsen för en byggnad som står på ofri grund. Arrendets 
ändamål är markarrende, med avtalsnummer 03002095. Företaget som vill köpa fastigheten är 
Hotell fisketången fastighet HB, arrendet på platsen idag upplåts till en privatperson vilket är 
samma som ägaren av företaget som söker.   

Beskrivning av ärendet 

Ansökan gäller markköp, del av kommunens fastighet Vägga 1:2. Syftet med markköpet är att 
sökande vill kunna investera i ett långsiktigt bevarande av byggnaden som står på fastigheten.  
I närområdet till fastigheten håller en detaljplan på att tas fram men som inte berörs av denna 
ansökan. Förvaltningen ser inget hinder till att denna fastighet säljs. Kommunen äger inte 
byggnaden på fastigheten och att marken ligger inte i sjönära läge.  
 
Arealen på markområdet som sökande önskar köpa är ca 1030 kvm. Den byggnad som finns på 
fastigheten idag är ca 60 kvm. En fastighetsvärdering är gjord. Med tillämpning av den benägenhet 
till friköp som redovisats tidigare, runt 75% av marknadsvärdet för en med nyttjanderätt obelastad 
småhustomt, kan ett friköp av föreslagen tomt bedömas göras till en köpeskilling av 500 000 kr. 
Sökande accepterar priset.   

Beslutsunderlag 

Foto över området 
Värderingsutlåtande  
Nuvarande arrendeavtal 
MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-28 

Kommunstryrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna ansökan gällande markköp av kommunens 
mark till en köpeskilling av 500 000 kr.  
 

Skickas till 

Sökande 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 191  Dnr 2011/000191 

Information Sandbogen  

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående detaljplanearbete för Sandbogen. 

Kommunstryrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 192  Dnr 2021/000709 

Reglering av mark, inklusive byggnad, från fastighet Ellene 1:383 till 
Ellene 1:412 

Sammanfattning 

Ägaren av fastighet Ellene 1:412, Fastigheten Ellene 1:412 AB (559217-2224), nedan kallad 
exploatören har ansökt om att köpa del av kommunens fastighet Ellene 1:383 med anledning av den 
nya detaljplanen som håller på att tas fram.  
 
Fastighetsregleringen omfattar cirka 306 kvm samt en byggnad. Marken och byggnaden har i 
huvudsak använts som bussterminal och taxistation.  

Beskrivning av ärendet 

Detaljplan för fastighet Ellene 1:412 samt del av Ellene 1:383 håller på att tas fram och beräknas 
antas under vintern 2021, alternativt under våren 2022. Marken inom planområdet ägs både av 
exploatören samt av kommunen. Exploatörens fastighet är enligt gällande detaljplan avsedd för 
samlingslokal och kommunens för ändamålet bussterminal/taxistation. 
 
Exploatören har ansökt om att köpa del av kommunens fastighet Ellene 1:383, arealen uppgår till 
cirka 306 kvm, samt den mindre byggnad som finns lokaliserat inom området. Byggnaden som står 
på exploatörens egen fastighet avses att byggas om till lägenheter och den mindre byggnaden som 
ingår i försäljningen avses att användas som förråd.  
 
Busshållplatsen kommer att vara kvar utmed Stationsgatan, men då de flesta framtida bussturer 
avser att gå på väg 174 bedöms busshållplatsen inte behöva samma standard. Under ombyggnation 
av busshållplatserna på väg 174 trafikeras berörd hållplats tillfälligt lite mer. Det finns idag inget 
datum för när busshållplatserna utmed väg 174 kommer vara klara. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-21 
Överenskommelse om fastighetsreglering gällande ca 306 kvm av Ellene 1:383 
Karta med ungefärlig areal 
Bilder på byggnader 

Yrkande 

Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S) och Roland Mattsson (M) föreslår att ärendet 
återremitteras i avvaktan på att busshållplatsen i Hunnebostrand har fått en slutlig lösning och att 
prisfrågan ses över. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancini (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 192  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på att busshållplatsen i 
Hunnebostrand har fått en slutlig lösning och att prisfrågan ses över. 
 
 
 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjör 
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KSAU § 193  Dnr 2021/000795 

Generella riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse av detaljplanerad 
industrimark  

Sammanfattning 

Historiskt sett har inte kommunen haft några antagna riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse av 
detaljplanerad industrimark. Syftet vid antagande av riktlinjer för användning av industrimark är att 
öka förståelsen för kommunens beslut kring försäljning eller upplåtelse av den detaljplanerade 
industrimarken. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-28 
Generella riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse av detaljplanerad industrimark  

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet avslås.   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancini (S) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avlå riktlinjerna för detaljplanerad industrimark. 

 

Skickas till 

Näringslivsutvecklare 
Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
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KSAU § 194  Dnr 2021/000724 

Justering av delegationsordning 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till justering av Kommunstyrelsens delegationsordning i avsnitt 5 som avser 
mark- och exploateringsfrågor samt enstaka justering i avsnitt 4 som avser hyresfrågor. 

Beskrivning av förslagen till förändring 

4.29 - Rätten att företräda kommunen i hyres- och arrendenämnden bör fördelas så att det stämmer 
med organisationen. Idag är drift- och projektchef delegat vilket bör kvarstå för hyresfrågor. För 
arrendefrågor bör det däremot vara en mark- och exploateringsingenjör eftersom tjänstepersoner i 
denna roll hanterar dessa ärenden.  
 
Direkt under rubriken till avsnitt 5 anges i förslaget att "Underskrift av avtal enligt beslut i 
Kommunstyrelsen, dess utskott eller andra beslut enligt delegationsordningen utgör verkställighet 
av beslutet. Detta är ett förtydligande efter kommunstyrelsens beslut att ändra beslutet om "rätt att 
underteckna handlingar i ärende" Där har punkter om undertecknande av avtal tagits bort eftersom 
det utgör verkställighet av beslut i styrelse, utskott, chefer och medarbetare.   
 
5.3a - Redaktionell ändring 
 
5.3b - Redan under avsnittsrubriken anges att delegation enligt hela avsnittet endast omfattar beslut 
enligt taxor, policys, riktlinjer mm beslutade av KF. T.ex. kan en mark- och exploateringsingenjör 
inte använda delegationspunkten 5.1a för att upplåta ett ettårigt lägenhetsarrende i strid med 
sjöbodspolicyn.  
 
Förslaget till ny punkt 5.3b innebär att ansökningar om köp kan avslås på delegation, om förslaget 
inte är planenligt, inte följer politiska inriktningsbeslut eller principbeslut för olika områden, i fall 
där aktuell mark redan sålts, arrenderats ut eller det i övrigt är uppenbart att ansökan ska avslås. I 
dessa fall föreslås mark- och exploateringsingenjörer som delegater, dock att detta förutsätter 
hörande av näringslivsutvecklaren och KS presidium innan beslut fattas i företagsärenden.  
 
I övriga fall, föreslås KSAU ges delegation att avslå ansökningar om markköp.  
 
5.6  - Punkten föreslås omformuleras för att tydligare ange vad den avser. Delegationspunkten avser 
oftast remisser från byggnadsnämnden och ibland miljönämnden, men även andra myndigheter 
inom kommunen kan remittera markägarfrågor till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår vidare 
att kopplingen till planenlig användning släpps eftersom bedömningen enligt plan- och bygglagen 
åvilar Byggnadsnämnden och inte Kommunstyrelsen i dessa fall.  
 
5.10 - Förvärv eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel inklusive byggnad bör omfatta både 
drift- och projektchef och mark- och exploateringsingenjör för att följa ansvarsfördelningen i 
organisationen. Finns det en byggnad på fastighetsdelen är det avdelningen drift- och projekt som är 
ansvarig och i övriga fall markförvaltningen.  
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5.11 - Delegation till KSAU att prissätta kommunala tomter lämnas oförändrad 
 
5.12a - I gällande affärsöverenskommelsen med Sotenäsbostäder anges i § 3: ”Kommunen ska i 
samband med försäljningen av småhustomten till allmänheten, via den kommunala tomtkön, 
förvärva tomten från bolaget.” Delegationspunkten föreslås för att komplettera 
delegationsordningen så att alla moment i affärsöverenskommelsen täcks. Affärsöverenskommelsen 
bifogas i sin helhet. 
 
5.12b - Delegation till MEX att sälja kommunala tomter efter KSAUs beslut om prissättning lämnas 
oförändrad. 
 
5.12c –Mark- och exploateringsingenjör har delegation att sälja kommunala tomter enligt beslut om 
prissättning från kommunstyrelsens arbetsutskott (p 5.12b). Ärenden att neka köp ska med 
nuvarande skrivning beslutas av kommunstyrelsen. Förvaltningen förslår en ny punkt 5.12c med 
delegation till mark- och exploateringsingenjör även neka bud där budgivaren inte uppfyller 
kriterierna i tomtköreglerna, eller det finns andra intressenter med företräde (ny 5.12c).   
 
5.18 - En ny punkt föreslås komplettera delegationsordningen. Beslut om avvisning av ärenden 
fattas då underlaget i ärendet är bristfälligt och inte kompletterats av sökanden. Beslut om 
avskrivning fattas när ansökan återkallats eller det av någon annan anledning inte går att pröva 
ärendet. Förvaltningen föreslås medges delegation i dessa fall. Båda fallen förutsätter 
kommunikation med sökanden. Noteras kan att inget hindrar att en sökande gör en ny ansökan. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning Kommunstyrelsen reviderad 2021-03-03 med förslag 2021-08-27 
Affärsöverenskommelse mellan Sotenäs kommun och Sotenäsbostäder 2017-09-26 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-09-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen i punkterna 4.29, under rubriken till 
avsnitt 5, punkterna 5.3a, 5.3b, 5.6, 5.10, 5.12a-c och 5.18, enligt förslag delegationsordning 
Kommunstyrelsen 2021-08-27. 
 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 195  Dnr 2021/000837 

Ansökan om markköp, Hovenäs 1:340 

Sammanfattning 

Ägarna till Hovenäs 1:340 har ansökt om att köpa till cirka 205 kvm kommunalägd mark för att 
anpassa fastighetsgränserna till hur marken används idag. Fastighetsägarna har ett lägenhetsarrende 
som förlängs med ett år i sänder för marken i nordöst. Fastighetsägarna har också dispositionsrätt 
för marken i väst. 
 
Hovenäs 1:340 är avstyckad år 1979 enligt gällande stadsplan 14-ASU-2333, vilken vann laga kraft 
1979. Marken som önskas köpas till är planlagd för allmän plats med ändamålet park och plantering 
i stadsplanen. Eftersom marken är planlagd som allmän plats bedömer förvaltningen att avsikten 
sedan planläggningen varit att den inte ska säljas för enskilt ändamål.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-01 
Karta 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår avslag på ansökan enligt förvaltningens förslag och som 
tilläggsförslag att den sökande har möjligheter att lämna in ansökan om planändring för att för att 
möliggöra en eventuell försäljning. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om köp av mark för tomttillskott med anledning av 
att marken är planlagd som allmän plats. 
 
Den sökande har möjligheter att lämna in ansökan om planändring för att för att möliggöra en 
eventuell försäljning. 
 

Skickas till 

Sökande inkl besvärshänvisning 
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KSAU § 196  Dnr 2021/000655 

Remiss – En rättssäker vindkraftprövning (SOU 2021:53), 
M2021/01277 

Sammanfattning 

Miljödepartementet har berett Sotenäs kommun tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet En 
rättssäker vindkraftprövning (SOU 2021:53). 
 
I samband med tillståndsprövning för vindkraftsetableringar ska kommunen med nuvarande 
regelverk tillstyrka en ansökan för att tillstånd ska kunna meddelas, det s.k. kommunala vetot. Det 
har dock upplevts som en stor osäkerhet kring denna hantering eftersom det inte finns några krav på 
t.ex. beslutets giltighetstid, motivering, handläggningstid eller när i processen beslutet ska fattas. 
Frågan om att helt slopa kommunens möjlighet att tillstyrka/avstyrka i samband med prövningen av 
tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar har aktualiserats tidigare. I betänkandet har dock detta inte 
bedömts lämpligt, främst för att det anses bli för stort ingrepp i det kommunala självstyret.        

I utredningen föreslås en särskild lagstiftning (lag om lokaliseringsbesked för vissa 
vindkraftsanläggningar) som reglerar formerna för kommunens beslut om tillstyrkan eller avstyrkan 
till vinkraftanläggningar. 

Sotenäs kommun ställer sig mycket kritisk till förslaget om den bindande verkan som kommunernas 
översiktsplaner skulle få om vindkraftsetableringar inte strider mot översiktsplanen. Kommunen är 
också mycket kritisk till förslaget om att kommunens beslut skulle avgränsas till en ren 
lokaliseringsprövning utan att ha möjlighet att göra sammanvägningar mot andraallmänna intressen 
som är relevanta i en lokaliseringsprövning av vindkraftsintresset.  

Beslutsunderlag 

Betänkandet finns att läsa på webben: 
https://www.regeringen.se/remisser/2021/07/remiss-av-sou-202153-en-rattssaker-
vindkraftsprovning/ 
Plankooridinators tjänsteutlåtande 2021-10-01 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) föreslår att följande läggs till; Kommunen ställer sig positiv till kommunal 
fastighetsavgift eller bygdepeng som baseras på värdet av den producerade strömmen för nya 
kraftverk.  

Propositionsordning 

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

https://www.regeringen.se/remisser/2021/07/remiss-av-sou-202153-en-rattssaker-vindkraftsprovning/
https://www.regeringen.se/remisser/2021/07/remiss-av-sou-202153-en-rattssaker-vindkraftsprovning/
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Forts. KSAU § 196 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlåta förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt 
remissvar till Miljödepartementet, med tillägg av att kommunen ställer sig positiv till kommunal 
fastighetsavgift eller bygdepeng som baseras på värdet av den producerade strömmen för nya 
kraftverk.  
 
 

Skickas till 

Plankonsult 
Plan- och byggchef 
Samhällsbyggnadschef 
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KSAU § 197   

Information om SML-samarbete 

Sammanfattning 

Information lämnas om SML-samarbetet. 

Kommunstryrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 198  Dnr 2020/000674 

Kommunernas klimatlöften 2021 

Sammanfattning 

Hösten 2020 bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-28 att anta 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 
och 21. Under 2021 har alla förvaltningar och flertalet kommunala bolag arbetat med att genomföra 
de olika åtgärderna. De antagna klimatlöftena 2021 kopplar an till Sotenäs Hållbarhetsstrategis alla 
fokusområden, varav Hållbar konsumtion och produktion är den främsta. Klimatlöftena har bidragit 
till Kommunfullmäktiges mål att främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Uppföljningsformulär klimatlöften 2021 Sotenäs 
Rapport klimatlöften 2021 Sotenäs 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-10-18 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom uppföljningsformuläret som ska skickas in till 
Klimat 2030 och Västra Götalandsregionen.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 199  Dnr 2021/000498 

Kommunernas klimatlöften 2022 

Sammanfattning 

Hösten 2020 bjöd Västra Götalandsregionen in kommunerna att anta klimatlöften i satsningen 
Kommunernas klimatlöften som just nu genomförs. Nu fortsätter satsningen och kommunerna bjuds 
in att anta ett antal nya klimatlöften som ska genomföras under 2022. De 20 klimatlöftena täcker 
inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är 
möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Klimatlöftena är en del av genomförandet av 
Klimat 2030 och blir därmed en del av kommunens åtagande.   

Beslutsunderlag 

Beskrivning Kommunernas klimatlöften inför 2022 
20 klimatlöften inför 2022 
Klimatlöften 2022 Sotenäs kommun  
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-10-19 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom redovisade förslag till svar och därmed anta 
klimatlöftena; 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, och 20.  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 200  Dnr 2021/000695 

Information från Sotenäs Symbioscentrum 

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående projekt och aktuell verksamhet hos Sotenäs Symbioscentrum. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Näringsliv- och utvecklingschef 
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KSAU § 201 Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB, brukningstaxa, anläggningstaxa,  investerings-
budget 2022-2024  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2022 samt plan 2023 - 2024. I budget 2022 har 
inräknats ett överuttag för att hantera de stora investeringsbehoven framåt samt det underuttag som 
finns sedan tidigare för Sotenäs Vatten AB.  
 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 33,4 
mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Styrelsen föreslår en ökning av brukningstaxan med 7 % for 2022, 7 % för 2023 och 7 % för 2024. 
  
Styrelsen föreslår anläggningsavgiften ökas med 7 % för 2022, vilket följer genomsnittet på 14 
index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material.  

Investeringar  

Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 33,4 
mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Investeringarna har delats upp i följande områden för 2022; 

• Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder 32,1 mnkr  
• Omvandlingsområden 8,1 mnkr  
• Exploateringsområden 3,5 mnkr  
• Bruttoinvesteringar 43,7 mnkr  
• Fakturerade anläggningsavgifter -10,3 mnkr  
• Nettoinvesteringar 33,4 mnkr  

Brukningstaxa  

Med förslag till investeringar och övrig uppräkning föreslås att brukningstaxan ökas med 7 % för 
2022, 7 % för 2023 och 7 % för 2024.  
Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och minskade intäkter. 

Anlgäggningsavgift  

Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-nätet) föreslås öka 
med 7,0% år 2022. Avgiften följer genomsnittet på 14 index gällande drivmedel, 
anläggningsarbeten och material.  
Anläggningsavgifterna ska motsvara fastigheternas andel av kostnaden för att ordna Va-
anläggningen.  



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-11-10 §§ 189-223 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 19(49)
 

 
 

Forts. KSAU § 201 

Taxeföreskrifter  

En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgifter och anläggningsavgifter 
som är föreslagen.  
§14.1 a förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som ingår i avgiften  
§14.3 Förändringen avser att förenkla hanteringen av byggvatten så att det debiteras på samma sätt i 
Sotenäs som övriga bolag.  
§17 Förändringen avser att rätta en felaktig hänvisning till avgift med antagen  

Ekonomi  

En ökning av brukningstaxan på 7 % för Typhus A ger en ökning på 60 kr/månad år 2022. För 
Typhus B ger en ökning med 38 kr/mån. 

Beslutsunderlag 

SVAB 2021-09-30. Protokoll nr 4. Styrelsemöte  
SVAB Budget 2022 samt plan 2023-2024 
SVAB VA-taxa 2022-01-01 Sotenäs kommun – Förslag 
SVAB Tjänsteskrivelse Budget investeringar taxor 2021 med plan 2023-2024 
SVAB Powerpoint  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner ökning av brukningstaxan med 7 procent för 2022.  
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2022 med plan 2023 - 2024.  
Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 7 % för 2022.  
Kommunfullmäktige godkänner att anta taxeföreskrifterna för 2022. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 202 Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB Delårsrapport januari-augusti 2021 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har inkommit med delårsrapport januari – augusti 2021. Styrelsen beslutade om 
rapporten 30 september.   
 
Utfallet för perioden januari -augusti visar ett överuttag på 3,7 mnkr. Budgeterat överuttag för 
perioden är 0,376 mnkr.  
 
Årets överuttag prognostiseras till 2,2 mnkr. Inför året budgeterades med ett överuttag om 0,564 
mnkr. Orsaken till högre överuttag än budget beror i huvudsak på låga räntekostnader och högre 
intäkter än budgeterat.  
 
Investeringsutgift för perioden januari -augusti är 17,2 mnkr. 
Årets bruttoinvesteringar prognostiseras till 33,4 mnkr. Bruttoinvesteringar är budgeterade till 33,7 
mnkr.  
 
Anläggningsavgifter har fakturerats för 3,0 mnkr för perioden januari-augusti. 
Erlagda anläggningsavgifter är budgeterade till 8,5 mnkr. Årets prognos landar på 9,3 mnkr.  
 
Ingen nyupplåning har skett och prognostiseras heller inte att ske.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Sotenäs Vatten AB delårsrapport januari-augusti 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 203 Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB, information om ägarens styrdokument – 
fastighetsfrågan 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB ställer fråga om ägarens styrdokument- fastighetsfrågan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 204  Dnr 2021/000059 

Information om kommunens e-tjänster 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunens e-tjänster enligt följande; 
• Integrationer verksamhetssystem 
• E-tjänster inom omsorgen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Digitaliseringsutvecklare 
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KSAU § 205  Dnr 2021/000908 

Tidigarelägga utbetalning avseende Bredbandssatsning inom SML för 
att uppnå nationella bredbandssatsning samt förstärka förbindelser till 
kommunernas verksamheter 

Sammanfattning 

Ett förslag har inkommit om att tidigarelägga utbetalning avseende den bredbandssatsning inom 
SML för att uppnå nationella bredbandssatsningen.  
 
Enligt ingånget avtal har VGRs Regionala bredbandskoordinator tolkat och klarlagt att 
delbetalningar kan ske under ett längre projekt. VGR såg helst att det skedde vid några få tillfällen 
under projektet istället för vid många tillfällen. VGR kommer att betala ut sina stödmedel i samma 
takt. Förslaget är att det sker vid 3 tillfällen: december -21, juni-22 samt slutligen i december 22, 
under projektet för de färdigställda delprojekten som är färdigställda vid respektive tidpunkt.  
 
Förutsättningen för utbetalning är att Netwest redovisar vilka delprojekt som kommer att 
färdigställas 2021. Delsträckor som redovisas inför utbetalning december -21 för Sotenäs kommun 
är: S1 Åby -Stranderäng, S2 Åby -S3 Ödstoft -Särkhögen, S4 Särkhögen -Askum, S11 Folkets Hus 
Hunnebostrand. Kostnaden beräknas till 797 604 kr.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse angående ekonomin SML-projektet 
Ekonomichefs tjänsteutlåtande 2021-10-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att stödja förslaget att delbetalningar av projektets utbetalningar sker vid 
3 tillfällen: december -21, juni och december -22 för de färdigställda delprojekten som kan 
redovisas vid respektive tidpunkt, vilket innebär att 0,798 mnkr betalas ut under december -21 
utifrån redovisad sammanställning.  
 
Finansieringen för den tidigarelagda utbetalningen föreslås tas från kommunstyrelsens ofördelade 
driftmedel 2021 och under 2022 ökas kommunstyrelsens ofördelade medel med motsvarande 
belopp genom omfördelning från Kommunstyrelsens allmänna verksamhet där avsatta medel finns 
budgeterade enligt Mål och resursplanen 2022-2025, budget 2022.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 206 Dnr 2021/000078 

Kommunakademin Väst - långsiktig finansiering och ny utvecklad 
organisation 

Sammanfattning 

Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. 
 
Kommunakademin Väst inkom 2021-01-22 med budget och verksamhetsplan 2021. Budgeten på 
helår är 1465 tkr och beräknas ge ett mindre överskott på 35 tkr. Kostnaden delas lika mellan 
Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner. Vad gäller kommunernas del av kostnaden har den för 
2021 att hanteras inom ramen för Fyrbodals kommunalförbunds medel och för 2022 genom en 
tillfällig utdebitering till kommunerna i Fyrbodal baserat på antalet invånare. 
 
Arbetsutskottet i Fyrbodal beslutade 2020-10-08, § 94, att utse en arbetsgrupp bestående av 
kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende långsiktig 
finansiering av KAV samt att ge förbundsdirektören i uppdrag att konkretisera ett förslag på 
formulering av finansieringsuppdraget till arbets- och styrgruppen till direktionsmötet.  
På direktionsmötet 2020-10-29, § 94, beslutades i enlighet med arbetsutskottets förslag. Följande 
ledamöter utsågs att ingå i den politiska styrgruppen: Ingemar Samuelsson (sammankallande), 
Liselotte Fröjd, Tobias Bernhardsson, Paul Åkerlund. En process har därefter pågått under ett år. 
Bedömningen är att respektive kommun föreslås ges möjlighet att göra ett ställningstagande om 
huruvida man förordar att samverkansavtalet löper på tills vidare innebärande en medfinansiering 
om 2,75 kr per kommuninvånare fr o m 1 januari 2023 eller om man förordar att samverkansavtalet 
sägs upp senast den 31 mars 2022 innebärande att avtalet upphör att gälla 31 december 2022. 
 
Rekommendationen från den politiska styrgruppen till arbetsutskottet är att den långsiktiga 
finansieringen för KAV ska ske genom att medlemsavgiften höjs med 2,75 kr per kommuninvånare 
och år från och med 2023. Arbetsutskottet noterar att detta innebär en förändring av 
basfinansieringen som i praktiken innebär att kommunernas del i att finansiera Kommunakademin 
Väst administreras via medlemsavgiften.  
Arbetsutskottet vill göra utskicket i nära tid för att ge medlemskommunerna mesta möjliga tid att 
fatta beslut i ärendet. Senast den 31 december 2021 behöver beslutat vara kommunalförbundet 
tillhanda. Baserat på kommunernas svar kommer arbetsutskottet den 20 januari 2022 att ta fram 
förslag på beslut till kommande direktionsmöte den 3 februari 2022. 
Fyrbodals förbundsdirektör har i uppdrag att göra ett utskick till medlemskommunerna för ett 
ställningstagande kring långsiktig finansiering för Kommunakademin Väst om huruvida man 
förordar att samverkansavtalet löper på tills vidare innebärande en medfinansiering om 2,75 kr per 
kommuninvånare fr o m 1 januari 2023 eller om man förordar att samverkansavtalet sägs upp senast 
den 31 mars 2022 innebärande att avtalet upphör att gälla 31 december 2022. 
 
Den politiska styrgruppen informerar direktionen om processen på direktionsmöte den 28 oktober. 
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Forts. KSAU § 206 

För Sotenäs kommun skulle kostnaden bli ca 25 000 kr/år (9 147 invånare (2021-06-30) * 2,75). 
Kostnaden föreslås att arbetas in i budgeten för 2023 och framåt. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-11-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering för KAV om 2,75 kr per kommuninvånare fr o m 1 
januari 2023. Kostnaden arbetas in i budgeten för 2023 och framåt. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 207 Dnr 2021/000882 

Budget och verksamhetsplan 2022- 2024 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har inkommit med Budget och verksamhetsplan 2022-2024, vilken antogs av 
direktionen 2021-09-024. Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter 
samråd med förbundets medlemmar. Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader 
minst täckas av årets intäkter och medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
  
Verksamhetsmålen för 2022 har direktionen fastslagit och består av både kvalitetsmål med 
indikatorer, arbetsmiljömål med indikatorer samt miljömål med indikatorer. De finansiella målen 
för 2022 är att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat och att checkkrediten ej ska 
nyttjas. 

Ekonomi  
Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 2022.  Efter omprövning av 
nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar förväntas investeringen vara helt avskriven år 
2023 vilket resulterar i att avskrivningarna kommer att öka med 4,5 mnkr 2022.  Då denna kostnad 
bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi lagts en budget med negativt 
utfall som resulterar i ett underskott. 
 
Underskottet förväntas täckas av förbundets egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 
mnkr) föreslås därmed ej behöva återställas i enlighet med kommunallagens bestämmelser gällande 
balanskravet med åberopande av särskilda käl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade 
underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska 
resultat och ställning. Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland 
annat nyttja vid situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar.  
 
En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
Budget enligt förbundet mnkr 2022 2023 2024 
Intäkter (försäljning av 
förmedlingstjänster) 204,0 

210,0 215,0 

Kostnader 208,5 210,0 215,0 
Resultat -4,5        0        0 
Budgeterat antal uppdrag 320 000 320 000 320 000 

Bakgrund 
Sotenäs kommun ingick medlemskap i Tolkförmedling Väst 2020-03-12. Kommunens kostnader 
för tolktjänster har de senaste åren uppgått till ca 160 tkr och fördelningen har varit ca 57 % ON, 16 
% UN, 28% KS. Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text på fler än 100 olika 
språk. Medlemmarna är Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad samt 41 kommuner i Västra 
Götalands län. 
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Forts. KSAU § 207 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-14 
Budget och verksamhetsplan 2022-2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad budget och verksamhetsplan 2022 -2024 för 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott| Sammanträdesprotokoll | 2021-11-10 §§ 189-223 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 28(49)
 

 
 

KSAU § 208 Dnr 2021/000004 

Budgetuppföljning och prognos helår per oktober 

Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med oktober visar på ett prognostiserat överskott på helår +24,0 mnkr 
vilket är +18,5 mnkr bättre än budgeterade +5,5 mnkr.  
 
Nämndernas resultat beräknas uppgå till +3,6 mnkr. För den förvaltningsövergripande 
verksamheten inklusive avskrivningar prognostiseras ett underskott mot budget med -5,7 mnkr.  
 
Skatteintäkter och kommunal utjämning tillkommer, varav skatteintäkterna och 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 september-prognosen avser:  
• Nämndsverksamhet: KS +0,7 mnkr. UN +1,3 mnkr. ON +0,3 mnkr.  
• Gemensam verksamhet: Prognosen för exploateringsintäkter ökar med +2,6 mnkr, driftbidraget till 
Tumlaren har förbättrats med +0,6 mnkr, därtill ökar estimatet avseende nedskrivning av 
anläggningstillgångar med -2,5 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Prognos efter oktober 2021-11-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av informationen och uppmanar Omsorgsnämnden att vidta åtgärder för 
att nå en budet i balans. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 209 Dnr 2021/000274 

Återrapportering Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2021 

Sammanfattning 

I rapporten "KKiK - åtgärder under året" redovisas de nyckeltal där kommunen placerades bland de 
25 bästa och sämsta i jämförelsen år 2020, samt vad förvaltningen gjort inom respektive område 
under år 2021.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens 
Kvalitet i Korthet. Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal. Kommunstyrelsen behandlade 
2021-04-14 "KKiK-rapport - Analys av resultat 2020" och beslutade att uppdra åt nämnderna att 
fortsätta med analys i de områden där Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa samt analys 
och förslag till åtgärder i de områden där Sotenäs placerar sig bland de 25 procent sämsta i 
jämförelsen, även i kommande års KKiK-rapporter och att nämnderna ska återkoppla till 
kommunstyrelsen kvartal 4. 
 
I rapporten "KKiK - åtgärder under året" redovisas de nyckeltal där kommunen placerades bland de 
25 bästa och sämsta i jämförelsen år 2020, vad förvaltningen i föregående rapport beskrev behövde 
göras för att behålla ett bra resultat alternativt förbättra ett lågt resultat, samt vad förvaltningen gjort 
inom området under år 2021.  
 
Under våren 2022 kommer kommunstyrelsen ta del av rapporten som sammanfattar 2021 års utfall 
jämfört med övriga kommuner i projektet. 

Beslutsunderlag 

KKiK - åtgärder under året, daterad 2021-10-21 
Controllers tjänsteutlåtande 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen tar del av återrapportering Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2021. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 210 Dnr 2021/000008 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av  
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  

 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 innehåller fem kontrollområden. Av fem 
kontrollområden bedöms tre fungera. Ett av områdena har inte kunnat granskas under året. Därtill 
bedöms ett område behöva utvecklas. Detta område föreslås inkluderas i 2022 års 
internkontrollplan.  
 
1. Nämndens styrande verksamhetsmål - bedöms fungera 
2. Utbetalningar - bedöms fungera 
3. Delegationsordning - bör utvecklas 
4. Rekryteringsprocess - bedöms fungera 
5. Medarbetarsamtal - kunde inte granskas under året 

Beslutsunderlag 

Rapport uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021, daterad 2021-10-21. 
Controllers tjänsteutlåtande 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 211 Dnr 2021/000009 

Intern kontroll 2021 - sammanställd uppföljning 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av  
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  

 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
Varje nämnd och bolag har en skyldighet att styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom 
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagens uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar av systemet behövs, 
ska styrelsen besluta om sådana. 
 
I bifogad sammanställning framgår vilka kontroller som genomförts för respektive nämnd och bolag 
samt uppgift om kontrollområdet "fungerar", "fungerar men bör utvecklas" eller "inte fungerar". Till 
vissa granskningspunkter tillkommer förslag på åtgärder.  
 
Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Byggnadsnämnden och Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän har samtliga antagit sin uppföljning av internkontrollplan 2021. Kommunstyrelsen 
behandlar uppföljning av styrelsens internkontrollplan 2021 i anslutning till uppföljningen av den 
samlade uppföljningen/återrapporteringen 2021. 
 
De kommunala bolag vars styrelse under året behandlat uppföljningen av innevarande års 
internkontrollplan ingår också i den samlade återrapporteringen. Årets samlade återrapportering 
inkluderar kommunstyrelsen, samtliga fyra facknämnder samt bolagen Sotenäsbostäder och Sotenäs 
Vatten/Västvatten. Rapporten består av 39 kontroller. Sammantaget visar årets kontroller att 28 
områden fungerar bra, att nio områden bör utvecklas, samt att två områden inte kunnat utvärderas 
under året.  
 
IT-enheten har inte genomfört verksamhetsspecifika kontrollområden under 2021. 
 
Löneenhetens internkontroll är inte behandlad i Munkedals kommun ännu, och delges 
kommunstyrelsen som ett anmälningsärende efter beslut i Munkedal. 
 
Rambos internkontroll är inte behandlad i bolagets styrelse ännu, och delges kommunstyrelsen som 
ett anmälningsärende efter beslut i bolaget. 
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Forts. KSAU § 211 

Sotenäs RehabCenter har inte genomfört verksamhetsspecifika kontrollområden under 2021. Dialog 
om processen har förts med bolaget under året. Vid återrapportering av internkontrollplan 2022 till 
kommunstyrelsen kommer även Sotenäs RehabCenter inkluderas. 

Beslutsunderlag 

Sammanställd uppföljning av intern kontroll 2021, daterad 2021-10-21. 
Controllers tjänsteutlåtande 2021-10-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen noterar facknämndernas, Sotenäsbostäders och Sotenäs Vattens/Västvattens 
återrapportering av internkontrollplaner 2021, med föreslagna åtgärder.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 212 Dnr 2021/000007 

Intern kontroll 2022 - Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av  
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  

 
Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Intern 
kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är 
viktigt att kommunstyrelsens internkontrollplan även innefattar verksamhetsinriktade kontroller.  
 
Internkontrollplanen ska minst innehålla:  

• Genomförd riskbedömning (riskanalys)  
• Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp  
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)  
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen  
• När uppföljningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen  

 
Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2022 beslutat om tre kontroller som gäller 
för kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

• Kreditering av kundfakturor  
• Processen kring delegationsbeslut 
• Beslutade klimatlöften 

 
Utöver dessa antas ytterligare några kontroller som endast avser kommunstyrelsens verksamheter. 
Kommunstyrelsen kan prioritera några av dessa. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, daterad 2021-10-22 
Controllers tjänsteutlåtande 2021-10-22 

Yrkande 

Roland Mattson (M) föreslår att områden med högst risk ska kontrolleras; medarbetarsamtal, 
skyddsronder, systematiskt arbetemiljöarbete, delegation diarieförada projekt. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott antar detta. 
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Forts. KSAU § 212 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden, förutom de anvisade, ska ingå i 
internkontrollplan för år 2022: 
 

• Medarbetarsamtal 
• Skyddsronder 
• Systematiskt arbetemiljöarbete 
• Delegation diarieförada projekt 

 
 
Dessutom ingår tidigare anvisade områden; 

• Kreditering av kundfakturor  
• Processen kring delegationsbeslut  
• Beslutade klimatlöften  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSAU § 213 Dnr 2021/000002 

Internbudget kommunstyrelsen 2022 

Sammanfattning 

Förvaltningen har enligt anvisningar arbetat fram en omvärldsanalys samt förslag till styrande 
verksamhetsmål utifrån verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat 
i Mål- och resursplanen. Därtill har förvaltningen utifrån budgetanvisningarna tagit fram 
konsekvensbeskrivningar av förändrat kommunbidrag jämfört med år 2021.   
 
Styrande verksamhetsmål 
Förslag har tagits fram på styrande verksamhetsmål med tillhörande nyckeltalsindikatorer för 
kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsen har brutit ner åtta av kommunfullmäktiges tio 
verksamhetsmål i form av nio styrande verksamhetsmål. Till dessa har kopplats 43 indikatorer, 
varav 16 antagits och anvisats av kommunfullmäktige i mål- och resursplanen (MRP), och 37 
kompletterats för en mer heltäckande bedömning av nämndsmålen. 
 
Driftsbudget 
I mål- och resursplanen, budget 2022 beslutade kommunfullmäktige att kommunstyrelsens ram ökar 
med +4,5 mnkr. Därtill kommer återföring av budget till KS ofördelade medel +1,1 mnkr, KPI-
justering -1,2 mnkr, samt kompensation för löne- och arvodesökningar i takt med att dessa avtal blir 
klara under året.  I internbudgeten redovisas hur dessa medel fördelas med tillhörande konsekvens-
beskrivning.  
 
Investeringsbudget 
I internbudgeten ingår inget förslag till investeringsplan. Detta kommer i separat ärende och då för 
hela kommunen. 

Beslutsunderlag 

Internbudget kommunstyrelsen 2022, daterad 2021-10-25 
Internbudget sifferbilaga allmän verksamhet 
Internbudget sifferbilaga teknisk verksamhet 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till styrande verksamhetsmål med indikatorer 2022. 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till internbudget för 2022.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 214 Dnr 2021/000001 

Investeringsbudget 2022 plan 2023 - 2025 

Sammanfattning  

Enligt det finansiella målet ska nettoinvesteringar över tiden inte överstiga summan av årets 
avskrivningar och årets resultat. Kommunen ska finansiera investeringar med egna medel.  

Särskilda satsningar 

För de kommande åren föreslås särskild satsning avseende ombyggnad av Hunnebohemmet 
omfattande 160 mnkr (10 mnkr ingår sedan tidigare i investeringsbudget för åren 2021 – 2022), 
samt skredförebyggande insatser i Hunnebostrand om 17 mnkr.  

Totala investeringsutrymmet 
Det totala investeringsutrymmet inklusive den särskilda satsningen uppgår under perioden 2022 – 2025 till 
330,0 mnkr.  För 2022 budgeteras med investeringsnivå på 88,8 mnkr, för 2023 92,2 mnkr, för 2024 68,9 
mnkr och för 2025 80,1 mnkr. 
 
I sammanställningen för budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter 
anpassats till beslutad ram och gällande finansiella mål.  
 
 
Mnkr inklusive särskilda satsningar 2022 2023 2024 2025 
Kommunstyrelsen allmän verksamhet 6,8 8,9 5,1 1,7 
Kommunstyrelsen gata och park 15,2 9,8 17,0 20,0 
Kommunstyrelsen hamnar 3,0 6,5 7,0 5,0 
Kommunstyrelsen fastighet 6,8 10,2 13,2 14,7 
Kommunstyrelsen övrigt 0,2 0,7 0,7 0,7 
Utbildningsnämnden 3,2 3,2 1,5 1,6 
Omsorgsnämnden 2,6 2,0 0,5 0,5 
Särskild satsning Hunnebohemmet 45,0 45,0 20,0 35,0 
Särskild satsning Skredrisk 6,0 6,0 4,0 1,0 
Totalt 88,8 92,2 68,9 80,1 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

För budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter anpassats till den ram 
som beslutats i mål- och resursplanen utifrån gällande finansiella mål.  
 
Anpassningen leder till negativa effekter för övriga investeringsprojekt, då budget för dessa behöver 
minskas eller skjutas på framtiden. Detta gäller bl.a. budget för asfaltering, åtgärder med betong- 
och stenkajer och planerat underhåll av kommunens byggnader, men också utrymmet för åtgärder 
med lekplatser på skolor och förskolor, samt att projektet Hällebo kan starta först år 2025. 
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Forts. KSAU § 214 

Ekonomi  
Viktigt är att ha en hög självfinansieringsgrad vilket bevarar kommunens finansiella 
handlingsutrymme inför framtiden i form av bibehållna finansiella nettotillgångar. Finansiering av 
investeringar sker således i planen genom årets resultat och avskrivningar samt upparbetad 
likviditet. Detta innebär vidare att det finansiella målet för god ekonomisk hushållning avseende 
investeringsvolymen kommer att uppnås.  

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget inklusive kommentarer daterad 2021-10-28 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat investeringsbudget daterad 2021-10-28. 
  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 215 Dnr 2022/000001 

Budget 2023 - Planeringsförutsättningar 

Sammanfattning 

Beslut om planeringsförutsättningar ligger till grund för att få fram beräkningsunderlag och 
preliminära ramar och är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs 
antagande om befolkning, skattesats, löne- och prisförändringar, kortsiktiga finansiella mål, och 
tidplan. Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni.  

Beslutsunderlag 

Planeringsförutsättningar MRP 2023 - 2026, budget 2023, daterad 2021-10-28 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2023 - 2026, 
budget 2023.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 216 Dnr 2020/ 

Uppsägning samarbetsavtal vattendykning mm 

Sammanfattning 

Information lämnas om att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har sagt upp följande avtal; 
Räddningstjänstavtal 2014-05-13 
Avtal om ledningsstöd 2014-05-13 
Räddningstjänstavtal kemsamverkan 2014-05-13 
Avtal om samverkan avseende vattendykning inom Bohus Nord 2010-06-18  
 
Avtalet om samverkan avseende vattendykning inom Bohus Nord har 6 mån uppsägningstid och 
sägs upp 2021-06-24. 
 
Avtalen Räddningstjänstavtal, Avtal om ledningsstöd, Räddningstjänstavtal kemsamverkan har en 
uppsägningtid på 3 mån och sägs upp 2021-09-24. 
 
Avtalen i sin nuvarande form upphör därmed att gälla vid slutet av 2021. 

Beslutsunderlag 

Uppsägning av samverkansavtal räddningstjänst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Räddningstjänsten 
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KSAU § 217 Dnr 2021/000919 

Ny lag om stärkt skydd för visselblåsare  

Sammanfattning  

17 december 2021 kommer en ny lag om visselblåsare att träda i kraft. Lagen bygger på EU:s 
visselblåsardirektiv och kommer ställa en mängd nya rättsliga krav som arbetsgivare har att följa. 
Rätten att rapportera missförhållanden kommer att stärkas och skadestånd och vitessanktioner kan 
drabba den som inte följer lagen.  

Direktivet innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks 
ytterligare. Kommunerna har skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden 
senast 2022-07-17. Staten kommer inte kompensera kommunerna för den nya lagen då lagen gäller 
alla även företag. 

Intern rapporteringskanal/visselblåsarfunktion 

En intern rapporteringskanal gör det möjligt för arbetstagare att slå larm internt inom en verksamhet 
på ett säkert sätt. Man ska kunna slå larm skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. Den som 
rapporterar ska få återkoppling på mottagande inom 7 dagar. Tidsfrist för återkoppling får högst 
uppgå till tre månader efter bekräftelsen. 
 
Denna visselblåsarfunktion ska kunna ta emot rapporter om missförhållanden och ha kontakt med 
visselblåsare, följa upp det som rapporteras, och lämna återkoppling om uppföljningen till de som 
slagit larm. 
 
De behöriga personerna eller enheterna som utses till den interna rapporteringskanalen kan antingen 
vara anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som har anlitats för detta för 
verksamhetsutövarens räkning. Verksamheter med 50 till 249 arbetstagare ska till viss del få dela 
interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Större verksamheter 
ska vara skyldiga att införa egna interna rapporteringskanaler. Kommuner och regioner ska få dela 
kanaler och förfaranden med kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 

Beredning 

Ärendet bereds av Kommundirektörens ledningsgrupp och samverkas med fackförbunden via 
Centrala Samverkansgruppen. Ärendet remitteras till kommunala bolag före Kommunstyrelsens 
beslut. 
Under beredningen så meddelar Sotenäs Vatten AB/Västvatten AB att de hanterar 
visselblåsarfunktionen tillsammans med kommunala bolag i Uddevalla. 
Vidare meddelar RAMBO att de hanterar frågan genom Lysekils kommun. 
Sotenäsbostäder är positiva till samverkan. 
Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren har ännu ej svarat. 
Frågan har också ställts till Lysekils och Munkedals kommuner, om en gemensam upphandling. 
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Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att upphandla en visselblåsarfunktion som gäller för Sotenäs kommun 
och intresserade kommunala bolag. 
Kostanden bör fördelas med Kommunala bolag i förhållande till antalet anställda och att 
Kommunala bolag avsätter medel för egna eventuella utredningar. 
Totalt avsätts 50 tkr för år 2022. 
Frågan har ställts till Lysekil och Munkedal om en gemensam upphandling. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 218 Dnr 2021/000768 

Motion om fria bussresor för 65 år och äldre 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att fria bussresor införs från 65 år. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 § 105 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Västtrafik har lämnat en kalkyl där det framgår att antalet personer som är 65 år och äldre i Sotenäs 
kommun är 3092 st.  
 
Kostnaden uppgår enligt kalkylen till 250 kr/kort, vilket ger en total möjlig högsta kostnad på 
773 000 kronor. Priset motsvarar det intäktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta 
erbjudande innebär för Västtrafik.  
 
Kostnaden för administrationsavgift uppgår till 135 kr/kort, totalt möjlig högsta kostnad är 417 000 
kr. 60 % - 80 % av 1 190 000 är mellan 714 tkr till 952 tkr. 
 
Då pensionsåldern har ändrat sig och fler jobbar längre så bedöms kostnaden överstiga nyttan. 

Ekonomi  
Vid ett införande av fria resor för personer + 65 år så bör kommunen avsätta  
ca 700-950 tkr. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-10-18 
Motion 
Kalkyl från Västtrafik 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 219 Dnr 2020/000350 

Uppdrag efter bifallen motion om kollektivtrafik 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-18 § 20 att bifalla en motion om förbättringar i 
kollektivtrafiken i Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige uppdrog åt Kommunstyrelsen att 
tillsammans med Västtrafik utreda en jämnare turtäthet mellan linje 860 och 862 samt att utreda den 
mest optimala placeringen av hållplatsen i Kungshamn i dialog med det lokala näringslivet. 

Beskrivning av ärendet  

Motionen mynnade ut i ombyggnation av hållplatserna i Bovallstrand och Hunnebostrand. När 
dessa ombyggnader togs i bruk så upptäcktes problem med att de nya hållplatserna stoppar 
Räddningstjänsten från att kunna fullfölja sitt uppdrag då köer bildas när bussarna stannar och 
stoppar bakomvarande trafik i korsningen i Hunnebostrand.  
 
Det har visat sig mycket svårt att kunna överblicka vilka konsekvenser olika beslut får gällande 
förändringar i kollektivtrafiken och eventuella oönskade följdeffekter som kan uppstå lokalt. 
 
När man ska utreda den mest optimala placeringen av hållplatsen i Kungshamn så får man också 
titta på betydelsen av att placera hållplatsen i centrum. Hållplatsens placering är viktig för platsen, 
ett centrum med hållplats är attraktivare än utan. Flyttar man hållplatsen så kan de egenskaper som 
gör platsen attraktiv gå förlorad. Detta är dock svårt att mäta. Det är viktigt för både besöksnäringen 
och ur ett turistperspektiv, som turist kanske man väljer att åka buss till Kungshamn för att sedan ta 
båten ut till Hållö. Möjligheterna vid en utredning att kommunicera med de som berörs, resenärer 
och andra tex det lokala näringslivet är också begränsade, då vi inte alltid vet vem de är.  
 
Då man inte med statistik kan bestämma var den mest optimala placeringen av hållplatsen i 
Kungshamn är, så föreslås att utredningen om att flytta hållplatsen i Kungshamn från 
centrumhållplatsen till Hälsans Hus läggs ner. 
 
Motionärerna föreslog också att man ändrar på turtätheten inom kommunen så att den buss som 
flertalet Sotenäsbor har möjlighet att åka med går med tätast turer, dvs. buss 862. Alla bussar går 
från och till Kungshamn/Smögen, turtätheten blir inte sämre för de som åker buss 860 idag.  
 
Förslaget från motionärerna om jämnare turtäthet har kommunen framfört vid dialogmöten med 
Västtrafik och det nya kundräkningssystemet kommer kunna redovisa statistik på ett bättre sätt än 
tidigare och ge underlag för bättre bedömningar för Västtrafik. Västtrafik menar att det är viktigt att 
invänta hur man ser på utvecklingen av busstråken innan man tittar på eventuella åtgärder i 
infrastrukturen. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-10-27 
Västtrafik anteckningar dialogmöte 2021-10-20 
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Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att synpunkter om turtätheten är överlämnade till Västtrafik och att 
utredningen om att flytta hållplatsen i Kungshamn läggs ner. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 220  Dnr 2021/000927 

Yttrande över havsbaserat vindkraftsprojekt utanför territorialgränsen 
i norra Skagerak 

Sammanfattning 

Företaget Zephyr Vind AB planerar att ansöka om tillstånd för en havsbaserad vindkraftspark som 
ligger i norra delen av Skagerak på en total yta av 201km2. Sotenäs kommun är ombett att inkomma 
med yttrande inför kommande miljökonsekvensbeskrivning som företaget avser att ta fram.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför etablering av havsbaserad 
vindkraftspark vid namn Vidar och är ombedda att komma med yttrande om vi anser att något 
saknas i samrådshandling för framtida miljökonsekvensbeskrivning. Sotenäs kommun är inte 
ombedda att göra egna utredningar eller ta ställning för eller emot en vindkraftspark. 
Bolaget Zephyr planerar att ansöka om tillstånd för vindpark Vidar till havs i norra delen av 
Skagerrak. Vindparken förväntas generera omkring 5,5 Terawattimmar (TWh) el per år.  
Vindkraftparkens yta är ca 201 km2. Vindparken planeras att bestå av 66-91 vindkraftverk med en 
totalhöjd på max 340 meter.  Vindkraftverkens fundament är flytande och förankras till botten. 
 
Tillstånd för etablering av vindparken söks enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 
samt om tillstånd för tillhörande internkabelnät enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Den 
planerade vindkraftsparken är belägen utanför territorialgränsen, i Sveriges ekonomiska zon. 
Tillståndsprövning görs av Regeringen eller den myndighet som Regeringen bestämmer. 

Beslutsunderlag 

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Samrådsunderlag Vidar daterat 2021-10-28 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget. 
Roland Mattsson (M) och Mats Abrahamsson (M) föreslår avslag enligt tidigare yttrande i KS. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag mot Roland Mattssons (M) 
med fleras förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Olof Börjessons (C) med 
fleras förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt tjänsteutlåtandet från näringslivsutvecklare 
daterat 2021-11-09. 
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Forts. KSAU § 220  

 

Protokollsanteckning 

Mikael Sternemar (L) stödjer Roland Mattssons (M) med fleras förslag. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 221  Dnr 2017/001172 

Slutrapport om projekt heltid 

Sammanfattning 

SKR, Sveriges kommuner och regioner startade 2016 ett utvecklingsprojekt med inriktningsmålet 
att 2021 skulle heltid vara norm för medarbetare inom välfärden.  
 
Sedan 2017 har Sotenäs kommun aktivt drivit ett arbete för möjligheten till ökad 
sysselsättningsgrad och införandet av heltid för samtliga medarbetare inom kommunen.  
 
Sotenäs kommun har avsatt medel för en 0,5 projektledare samt medel för utbildningsinsatser.  
Processen med införandet av heltid har bedrivits i tätt samarbete med verksamheten samt 
fackförbunden då det efter avslutat projekt ska drivas och vara en naturlig del av den dagliga driften 
vilket också kräver utbildningsinsatser för ansvariga chefer och medarbetare.  
 
Resultatet visar att sysselsättningsgraden i kommunen har ökat från 93,7 procent till 97,1 procent.  
2017 arbetade 67 procent av de heltidsanställda heltid och 2020 var det hela 80 procent.  

Beslutsunderlag 

HR-chefens tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta heltidsprojektet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att införande av heltid övergår till dagligt verksamhetsansvar och att 
heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning av medarbetare inom hela kommunen från och med 
januari 2022. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSAU § 222  Dnr 2021/000939 

Information om sjukfrånvaro 

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunens sjukfrånvaro under perioden januari-september. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning personalnyckeltal jan-sept 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
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KSAU § 223  Dnr 2021/000861 

Information om rekrytering av ny kommundirektör 

Sammanfattning 

Kommunen har upphandlat ett rekryteringsbolag som stöd i processen. Tjänsten kommer därefter 
utannonseras under november månad. Intervjuer bör ske under december och eventuellt januari.  
 
Vid rekrytering av kommundirektör bildas tre intervjugrupper; politik, fackförbund och 
tjänstepersoner.  
 
Efter intervjuer och sammanställning av resultat från de olika intervjugrupperna fattar 
kommunstyrelsen beslut om anställning. Beroende på hur processen löpt på kan beslut om 
rekrytering av ny kommundirektör ske i januari/februari 2022. Ny kommundirektör kan då vara på 
plats i maj/juni beroende på olika omständigheter.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 
 


	Innehållsförteckning
	KSAU § 189
	Godkännande av dagordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	KSAU § 190  Dnr 2019/001418

	Ansökan om markköp på Vägga 1:2, bevarande av byggnad
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstryrelsens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	KSAU § 191  Dnr 2011/000191

	Information Sandbogen
	Sammanfattning
	Kommunstryrelsens arbetsutskotts beslut
	KSAU § 192  Dnr 2021/000709

	Reglering av mark, inklusive byggnad, från fastighet Ellene 1:383 till Ellene 1:412
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts. KSAU § 192
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	KSAU § 193  Dnr 2021/000795

	Generella riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse av detaljplanerad industrimark
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	KSAU § 194  Dnr 2021/000724

	Justering av delegationsordning
	Sammanfattning
	Beskrivning av förslagen till förändring
	Forts. KSAU § 194
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 195  Dnr 2021/000837

	Ansökan om markköp, Hovenäs 1:340
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	KSAU § 196  Dnr 2021/000655

	Remiss – En rättssäker vindkraftprövning (SOU 2021:53), M2021/01277
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts. KSAU § 196
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	KSAU § 197

	Information om SML-samarbete
	Sammanfattning
	Kommunstryrelsens arbetsutskotts beslut
	KSAU § 198  Dnr 2020/000674

	Kommunernas klimatlöften 2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 199  Dnr 2021/000498

	Kommunernas klimatlöften 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 200  Dnr 2021/000695

	Information från Sotenäs Symbioscentrum
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	KSAU § 201 Dnr 2021/000017

	Sotenäs Vatten AB, brukningstaxa, anläggningstaxa,  investerings-budget 2022-2024
	Sammanfattning
	Investeringar
	Brukningstaxa
	Anlgäggningsavgift
	Forts. KSAU § 201
	Taxeföreskrifter
	Ekonomi
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 202 Dnr 2021/000017

	Sotenäs Vatten AB Delårsrapport januari-augusti 2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 203 Dnr 2021/000017

	Sotenäs Vatten AB, information om ägarens styrdokument – fastighetsfrågan
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	KSAU § 204  Dnr 2021/000059

	Information om kommunens e-tjänster
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	KSAU § 205  Dnr 2021/000908

	Tidigarelägga utbetalning avseende Bredbandssatsning inom SML för att uppnå nationella bredbandssatsning samt förstärka förbindelser till kommunernas verksamheter
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 206 Dnr 2021/000078

	Kommunakademin Väst - långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation
	Sammanfattning
	Forts. KSAU § 206
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 207 Dnr 2021/000882

	Budget och verksamhetsplan 2022- 2024 för Tolkförmedling Väst
	Sammanfattning
	Ekonomi
	Bakgrund

	Forts. KSAU § 207
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 208 Dnr 2021/000004

	Budgetuppföljning och prognos helår per oktober
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 209 Dnr 2021/000274

	Återrapportering Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2021
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 210 Dnr 2021/000008

	Uppföljning av internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 211 Dnr 2021/000009

	Intern kontroll 2021 - sammanställd uppföljning
	Sammanfattning
	Forts. KSAU § 211
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 212 Dnr 2021/000007

	Intern kontroll 2022 - Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts. KSAU § 212
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 213 Dnr 2021/000002

	Internbudget kommunstyrelsen 2022
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 214 Dnr 2021/000001

	Investeringsbudget 2022 plan 2023 - 2025
	Sammanfattning
	Särskilda satsningar
	Totala investeringsutrymmet
	Konsekvensbeskrivning av ärendet
	Forts. KSAU § 214
	Ekonomi

	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 215 Dnr 2022/000001

	Budget 2023 - Planeringsförutsättningar
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 216 Dnr 2020/

	Uppsägning samarbetsavtal vattendykning mm
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Skickas till
	KSAU § 217 Dnr 2021/000919

	Ny lag om stärkt skydd för visselblåsare
	Sammanfattning
	Intern rapporteringskanal/visselblåsarfunktion
	Beredning
	Forts. KSAU § 217
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 218 Dnr 2021/000768

	Motion om fria bussresor för 65 år och äldre
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Ekonomi

	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 219 Dnr 2020/000350

	Uppdrag efter bifallen motion om kollektivtrafik
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Forts. KSAU § 219
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 220  Dnr 2021/000927

	Yttrande över havsbaserat vindkraftsprojekt utanför territorialgränsen i norra Skagerak
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Forts. KSAU § 220
	Protokollsanteckning
	Skickas till
	KSAU § 221  Dnr 2017/001172

	Slutrapport om projekt heltid
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Skickas till
	KSAU § 222  Dnr 2021/000939

	Information om sjukfrånvaro
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	KSAU § 223  Dnr 2021/000861

	Information om rekrytering av ny kommundirektör
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut


