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Plats och tid Idrottens Hus, KIF, Kungshamn samt på distans, torsdagen den 11 november 2021 kl 09.30-15.35. 
Sammanträdet ajourneras efter § 114 kl 12.40 -13.40. 
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2.  
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Gudrun Emilsdottir, Samordningsförbundet Väst § 109-110 
Anders Jakobsson, Samordningsförbundet Väst § 109 
Maria Strömberg, ekonomichef § 111 
Petra Hassellöv, controller § 111 
Elving Claesson, revisor § 112 
Peter Johansson, RAMBO AB § 114 
Anja Wallin, RAMBO AB § 114 
Maria Vikingsson, kommundirektör 
Ulrica Constin, sekretariat 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 15 november 2021 kl. 14:00. 
 
 
 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Helene Stranne (M)    
Justerare    

 Britt Lindgren (C)   Therése Mancini (S) 
 

 
 

   

    
 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-11 justerat. 
Paragrafen är anslagen 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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 Beslutande  Beslutande 

Mats Abrahamsson (M)  Therése Mancini (S)  
Jeanette Loy (M) distans Lars-Erik Knutsson (S)  
Roland Mattsson (M)  Annica Erlandsson (S) 
Helene Stranne (M) Ordförande Gerardo Alas (S)  
Nils Olof Bengtson (M)  Birgitta Albertsson (S)  
Ragnhild Selstam (M)  Jan Ulvemark (S) 
Eva Abrahamsson (M)  Sanna L Gustafsson (S)  
Ronald Hagbert (M)  Lotta Johansson (S) 
Susanne Bergholtz (M)  Ewa Ryberg (V) 
Kajsa Åkesson (M)  Yngve Johansson (MP) 
Lars Kinnmalm (M)  Veronica Johansson (SD) distans 
Mathias Bruno (M)  Sebastian Andersson (SD) § 108-114 
Mikael Andersson (-)  
Olof Börjesson (C)  
Britt Lindgren (C)  

 

Mikael Sternemar (L)   
Michael Sandberg (L)  
Robert Yngve (KD) § 118-122  
Inger Eckert (KD) distans § 123-125  

Närvarande ersättare  Närvarande ersättare  

Rosita Holmström (M) distans Jan-Olof Larsson (S) distans § 108-114 
Verena Rodin (M) distans  Vivianne Gustafsson (S) distans 
Gunnar Selstam (C) distans  Kenth Östergren (S) distans 
Stig Arne Helmersson (C) distans Magnus Johansson (V) distans 
Gunilla Ohlin (L) distans Lena Linke (MP) distans 
Saied Mudarres (L) § 108-114 
Inger Eckert (KD) distans § 117-122 
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KF § 108  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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KF § 109 Dnr 2021/000021 

Information från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Information lämnas av Samordningsförbundet Väst. 
 
Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad 
bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen 
Samordningsförbundet Väst. 
 
Förbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). De 
insatser som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. 
Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 
rehabilitering till egen försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 110 Dnr 2021/000891 

Melleruds kommun ny medlem i Samordningsförbundet Väst  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst hemställer till sina medlemmar att fatta beslut om utökning av Samord-
ningsförbundet Väst med att Melleruds kommun blir medlem i förbundet.  
 
Mellerud kommun ingår nu i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och beslut har fattats 
tidigare i år att det förbundet ska upplösas och likvideras vid årsskiftet. Vänersborgs kommun har 
ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp, medan 
Melleruds kommun har fattat beslut om och inkommit med ansökan om medlemskap i 
Samordningsförbundet Väst. 
 
Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbundet Väst senast den 30 november 
2021.  

Tillägg i förbundsordningen 

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 kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt 
medlemsbidrag till medlemmarna”.  

Ekonomi 

Det framgår att Samordningsförbundet Väst får samma medelstilldelning 2022 som i år, om 
förbundet fortsätter 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 betalats 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 Samordningsförbundet Väst. 
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Forts. KF § 110 

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till Melleruds kommun 
Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst som gäller från den 1 januari 2022  
Besluten Kommunfullmäktige i Mellerud om ansökan om medlemskap i Samordningsförbund Väst  
Ansökan från Mellerud kommun om medlemskap i Samordningsförbundet Väst  
Preliminärt bidrag per part 2022 inkl.-exkl. Melleruds kommun 
Inbjudan till medlemsdialog-/samråd 2021-10-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 181 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 156 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Melleruds kommun som ny medlem i 
Samordningsförbundet Väst. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 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 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”.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst gäller 
från och med den 1 januari 2022.  
 

Skickas till 

Samordningsförbundet Väst 
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KF § 111 Dnr 2021/000004 

Sotenäs kommun, delårsrapport januari-augusti 2021 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-augusti 2021, daterad 2021-09-27 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 164 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 154 
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Forts. KF § 111 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Sanna Gustafsson (S), Birgitta Albertsson (S), Lotta Johansson (S), Gerardo 
Alas (S), Mats Abrahamsson (M) och Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2021 samt prognos 2021. 
 
 

Skickas till 

Nämnder 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef 
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KF § 112 Dnr 2021/000004 

Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti 2021 

Sammanfattning 

Kommunallagen föreskriver att budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för verksamheten samt 
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall utvärderas i 
delårsrapport och i årsredovisningen.   
 
Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om: 

• resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat 

• delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning. 
 
Revisorerna bedömer utifrån avrapporteringen i delårsrapporten att resultatet i allt väsentligt är 
förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Revisorerna delar styrelsens bedömning att god 
ekonomisk hushållning kommer att uppnås. Revisorerna bedömer vidare att delårsrapporten ger, 
beaktat deras översiktliga granskning, en i allt väsentligt rättvisande bild av kommunens resultat 
och ställning. 

Beslutsunderlag  

Granskningsrapport 2020-10-18 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av revisorernas bedömning av Sotenäs kommuns delårsrapport per 
augusti 2021. 
  

Skickas till 

Kommunrevisorer 
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KF § 113 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.  
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Forts. KF § 113 

Beslutsunderlag 

Motion 
Hållbarhetsrådets protokoll 2021-09-29 § 30 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-09-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 160 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 140 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (L), Yngve Johansson (MP) och Mathias Bruno (M) 
föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Therése Mancini (S), Olof Börjesson (C) föreslår att motionen ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Therése Mancinis 
(S) med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska bifallas att utreda möjligheterna för ett införande av 
miljözon klass 1 där det även ska ingå kartmaterial och konsekvensanalys, uppdraget ska begränsas 
och utföras i dialog med näringslivet.  
 

Reservation 

Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S) Gerardo Alas (S), Birgitta 
Albertsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna Gustafsson (S), Lotta Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Olof Börjesson (C) och Britt Lindgren (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens 
förslag.  
 

Skickas till 

Motionären 
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KF § 114 Dnr 2021/000691 

Renhållningstaxa för Sotenäs 2022 

Sammanfattning 

Grundprinciperna i taxekonstruktionen föreslås vara densamma som i tidigare taxa, en grundavgift 
och en hämtningsavgift. Däremot har Rambo 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. 
 
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. 
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Beslutsunderlag 

RAMBO tjänsteskrivelse taxa 2022, 2021-07-05, rev 2021-10-20 
Renhållningstaxa Sotenäs 2022  
Renhållningstaxa Sotenäs 2022 med jämförelse av dagens avgifter. 
Kommunstyrelsens tekniska utskottets protokoll 2021-10-14 § 57 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 167 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Mikael Sternemar (L) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
Lars-Erik Knutsson (S), Lotta Johansson (S) och Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till tekniska 
utskottets förslag att den ökade avgiften för grundavgiften delas lika mellan både privathushåll och 
företag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag mot Lars-Erik 
Knutssons (S) med fleras förslag och finner att Kommunfullmäktige antar Roland Mattssons (M) 
med fleras förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagen renhållningstaxa för 2022. 
Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för 2022 börjar gälla från 2022-01-01 och gäller 
i sin helhet tills nytt insamlingssystem införs i kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för 2022 ersätter tidigare renhållningstaxa 
beslutad i Kommunfullmäktige 2011-11-14. 
 

Reservation 

Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S), Annica Erlandsson (S) Gerardo Alas (S), Birgitta 
Albertsson (S), Jan Ulvemark (S), Sanna Gustafsson (S), Lotta Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
 

Skickas till  

RAMBO AB 
Ekonomichef 
Samhällsbyggnadschef 
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KF § 115 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 

Motion 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 148 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 145 

Yrkande 

Jeanette Loy (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jeanette Loys (M) förslag och finner att Kommunfullmäktige 
antar detta. 
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Kommunfullmäktiges 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 

Motionären 
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KF § 116 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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Beslutsunderlag 

Motion 
Sida från Migrationsverkets hemsida_Fristad åt förföljda 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 150 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 147 

Yrkande 

Yngve Johansson (MP) och Ewa Ryberg (V) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Yngve Johanssons (MP) med fleras förslag och finner att 
Kommunfullmäktige antar detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Skickas till 

Motionären 
Kommunalråd 
Oppositionsråd 
Fyrbodals Direktion 
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KF § 117 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 

Motion 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 154 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 150 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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

Motionären 
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KF § 118 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 miljoner kronor 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 

Motion  
Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-13 § 157 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 152 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

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



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-11-11 §§ 108-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 22(34)
 

 
 

Forts. KF § 118 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

 

Skickas till 

Motionären 
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KF § 119 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 26 motioner och 9 medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Motionsbalans 2015-2021 
Pågående motioner 2021-10-25 
Pågående medborgarförslag 2021-10-25 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-10-25 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 146 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag under 
hösten 2021 och tar del av motionsbalansen för ärenden 2015-2021.  
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KF § 120 Dnr 2021/000899 

Avsägelse ledamot i Omsorgsnämnden, Kent Östergren (S) 

Sammanfattning 

Kent Östergren (S) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ledamot i Omsorgsnämnden. 
 
Valberedningen föreslår att Jan-Olof Larsson (S) utses till ny ledamot i Omsorgsnämnden tom 
2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Kent Östergren (S) från uppdrag som ledamot i Omsorgsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Jan-Olof Larsson (S) till ny ledamot i Omsorgsnämnden tom 2022. 
 
 

Skickas till 

Kent Östergren (S) 
Jan-Olof Larsson (S)  
Omsorgsnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 121 Dnr 2021/000923 

Avsägelse ersättare i Omsorgsnämnden, Magnus Johansson (V) 

Sammanfattning 

Magnus Johansson (V) har lämnat in en avsägelse från uppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden.  
 
Valberedningen föreslår att Ewa Ryberg (V) utses till ersättare i Omsorgsnämnden tom 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Magnus Johansson (V) från uppdrag som ersättare i 
Omsorgsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Ewa Ryberg (V) till ny ersättare i Omsorgsnämnden tom 2022. 
 
 

Skickas till 

Magnus Johansson (V)  
Ewa Ryberg (V)  
Omsorgsnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 122 Dnr 2021/000813 

Fyllnadsval 2:e v ordförande i Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige entledigade 2021-09-22 § 103 Mikael Andersson (-) från uppdrag som 2:e 
vice ordförande i Kommunfullmäktige. 
 
Valberedningen föreslår Britt Lindgren (C) som ny 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Britt Lindgren (C) till ny 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige tom 
2022. 
 
 
 

Skickas till 

Britt Lindgren (C)  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 123   Dnr 2021/000950 

Interpellation om industriområde och laxetablering 

Sammanfattning 

Mikael Andersson (-) ställer en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande enligt följande; 
 
Enligt uppgift från kommunens ledning kom under hösten 2019 en förfrågan från Position Väst. 
Initialt sade man att många Bohuskommuner fått förfrågan, under senare tid har detta ändrats till att 
några få Svenska kommuner fått frågan. Det pågår ett mycket omfattande arbete där såväl 
kommunchef som olika förvaltningschefer uppgett att mycket stora delar av deras tid gått till detta 
projekt. En politisk grupp har utsetts bestående av fyra politiker samt tjänstemän att samordna detta 
gigantiska projekt. Mark har inköpts, mark har bytts, det blir en rad transaktioner med stora 
omkostnadsbelopp. QS:s representanter spenderade enligt uppgift mycket tid under 2020 i Sotenäs. 
Lokalerna man hyrt är uppsagda per 2021 12 31. Enligt uppgift på Kommunstyrelsen skall inga 
möten ha skett efter informationsmötet på Vann i Juni 2021. Detta informationsmöte uppfattade 
undertecknad som en märklig föreställning av förinspelade företagspresentationer men utan ny 
substantiell information och där huvudpartnern Aqua Maof saknades. Det framkom att något avtal 
om Elanslutning med önskad effekt från Vattenfall ej fanns. Det har på Sotenäs kommuns hemsida 
nyligen presenterats information om kostnader, efter en närmast total tystnad under många månader.  
Enligt information skall det norska bolaget ha genomgått en Due Dilligence från Mannheimer och 
Swartling. Presentationen skall ha skett muntligen under perioden februari-augusti 2020.  
Enligt uppgift skall Sotenäs kommun ha fått en stor mängd förfrågningar från andra företag om 
etablering i Sotenäs.  
Mot bakgrund av vad som ovan redovisats finns några frågor  
 
1 Vilken uppfattning har KSO om etableringen? Kan han bedöma sannolikheten att det blir en 
etablering motsvarande 2000 arbetstillfällen?   
2 Den senaste tiden har kommunen tydligen ingått ett nytt avtal beträffande en testbädd, vänligen 
redogör för kostnader, mål, syfte, samtliga inblandade partners och deras förväntade insatsvärde?  
3 Enligt utsago har Quality Salmon AB ej inkommit med de utredningar som avtalet krävt per 31/8. 
Kan detta få konsekvenser i att de externa bidragen ej kommer att kunna tillgodoräknas på det sätt 
som stipulerats i ansökan? Hur mycket bedömer KSO att detta försenar projektet, vad händer om 
dessa dokument ej inkommer till nya deadline 21 12 31?  
4 Hur många förfrågningar om företagsetablering har inkommit till Sotenäs kommun med behov av 
mark 2018, 2019, 2020 samt 2021? 
5 Vad är kommunledningens plan B, för ett detaljplanelagt industriområde om 140 hektar råmark?  
6 Vem initierade egentligen arbetet med LAX-etableringen? Roy Höiås svar i såväl internationell 
branschpress som på kommunens egen intervjuvideo från mars 2020 att Sotenäs kontaktade dem 
med sina planer. Hur, av vem och när togs första kontakten?  
7 Enligt KSO gjordes en DD som lämnats muntligen, vad kommer det sig att någon faktura på detta 
uppdrag ej finns specificerad från Mannheimer? Kan KSO redogöra för mer precis vad denna 
redovisning innehöll, datum samt vem som lämnade denna information från Mannheimer?  
8 Vad anser KSO om möjligheten att få en elanslutning vilken beskrivits vara motsvarade 
Preemraffs effekt inom angiven tid? Vad skulle det innebära om el ej kan levereras. Har KSO någon 
uppfattning om varför detta avtal ej finns på plats?  
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-11-11 §§ 108-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 28(34)
 

 
 

Forts. KF § 123  

9 Bolagets lokaler är uppsagda, det har ej arrangerats något organiserat möte med kommunen sedan 
juni, vad kommer sig detta vakum? Var kommer bolaget att husera efter årsskiftet?  
10 Den redovisning som skett om tid, anger den samlade kostnaden uppgår till ca 2.315.154 kr. Är 
då följande kostnader inkluderade, om ej vad uppskattas de till?  
A Vad är den samlade tjänstemannakostnaden och den samlade tiden för detta projekt?  
Kan KSO redogöra för den samlade tiden fördelat årsvis 2019, 2020, 2021, inom följande områden: 
Mark och exploatering  
Bygg och plan  
Näringsliv  
Ekonomi/ledning/chefsnivå.  
Externa konsultkostnader före externa bidrag.  
Annat/övrigt.  
B Den politiska sfärens ökade möteskostnader samt bikostnader exklusive styrgruppen?  
C Vad är kostnader för resor, möten, förlorad arbetsersättning, arvoden och andra kostnader samt 
den samlade nedlagda tiden för den styrgrupp av 4 som skött detta?  
D Ökande administration och ökad mängd begärda dokument till medborgare, oss politiskt aktiva 
och press, samt därtill ökade kommunikationskostnader?  
E När man redovisat den samlade kostnaden, vilken timtaxa har man då räknat på? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson besvarar interpellationen enligt följande; 
Mikael Andersson (-) ställer i en interpellation ett antal frågor om etableringen. Här kommer mitt 
interpellationssvar.  
  
1 Vilken uppfattning har KSO om etableringen? Kan han bedöma sannolikheten att det blir en 
etablering motsvarande 2000 arbetstillfällen?  
Svar:  
Det är mycket svårt att göra en sådan bedömning då det är många pusselbitar som måste falla på 
plats för att en stor etablering ska bli av. Det handlar dels om processen med detaljplanen, för att 
detaljplanen ska komma på plats krävs att marken är lämplig och möjlig att bebygga. Till detta 
kommer bolagets miljöansökan och finansiering som Kommunen inte kan göra en bedömning av.  
 
2 Den senaste tiden har kommunen tydligen ingått ett nytt avtal beträffande en testbädd, vänligen 
redogör för kostnader, mål, syfte, samtliga inblandade partners och deras förväntade insatsvärde?  
Svar: 
Kommunen har inte ingått något avtal beträffande en testbädd.  
Kommunen har fått ett projekt beviljat från Vinnova. Mål och syfte med projektet är att lägga 
grunden för världens mest avancerade testbädd för hållbart, cirkulärt, landbaserat vattenbruk. 
Projektets syfte är forskning och utveckling av en öppen testbädd för marin biomassa, dvs 
framtidens landbaserade marina livsmedel, ej bundet till en specifik art. Om eller vart testbädden 
etableras beslutas givetvis av de företag som ämnar bygga testbädden. För Sotenäs del i projektet 
har kommunen fått ett bidrag från Vinnova på 1,7 miljoner kronor och total projektomsättning är 
över 12 miljoner kr. Största medfinansiären är Siemens AB som medfinansierar med 3,5 miljoner 
kronor. 
Deltagare i projektet är; Sotenäs kommun, Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborgs universitet,  
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Innovatum AB, Linköpings universitet, RISE Research Institutes of Sweden AB, Reforcetech AS,  
Rena Quality Group AS, RISE Research Institutes of Sweden AB, Siemens AB, Stiftelsen Chalmers 
Industriteknik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Swedish Algae Factory AB, Volta Greentech AB. 
För detaljer om vem som gör vad, och insats per företag, så hänvisar jag till ansökan och beslut 
Vinnova testbädd steg 2, diarienummer 2021/438. 
 
3 Enligt utsago har Quality Salmon AB ej inkommit med de utredningar som avtalet krävt per 31/8. 
Kan detta få konsekvenser i att de externa bidragen ej kommer att kunna tillgodoräknas på det sätt 
som stipulerats i ansökan? Hur mycket bedömer KSO att detta försenar projektet, vad händer om 
dessa dokument ej inkommer till nya deadline 21 12 31?  
Svar: 
Nej, bedömningen är att förseningen inte påverkar projektstöden i de externa bidragen.  
Vad gäller själva etableringen så gör jag inga bedömningar kring försening eller ej. Frågan 
hänvisas till bolaget. 
4 Hur många förfrågningar om förtagsetablering har inkommit till Sotenäs kommun med behov av 
mark 2018, 2019, 2020 samt 2021? 
Svar: 
Antal förfrågningar om arrende eller köp av mark som inkommit till kommunen ser ut så här; 
2018 – 18 st 
2019 – 24 st 
2020 – 15 st 
2021 hittills – 13 st  
 
Utöver dessa direkta markförfrågningar har kommunen besvarat tre allmänt ställda förfrågningar, 
inklusive Quality Salmon, där stora markområden efterfrågats för industrietablering. Kommunen 
har besvarat dessa med Hogenäs Norra som markområde och med de förutsättningar som finns 
där.  
 
5 Vad är kommunledningens plan B, för ett detaljplanelagt industriområde om 140 hektar råmark?  
Om bolaget som kommunen skrivit arrendeavtal med av någon anledning inte etablerar sig så är 
min åsikt att kommunen ska fullgöra sin plikt enligt besluten om bidrag. Kommunen har i så fall 
detaljplanerad mark till kommande etableringar eller för kommande generationer. 
 
6 Vem initierade egentligen arbetet med LAX-etableringen? Roy Höiås svar i såväl internationell 
branschpress som på kommunens egen intervjuvideo från mars 2020 att Sotenäs kontaktade dem 
med sina planer. Hur, av vem och när togs första kontakten?  

Svar: 
Frågan kom via e-post från kommunalförbundet Fyrbodals etableringsservice, Position Väst, den 
28 oktober 2019 att ett företag letade efter industrimark till en ny landbaserad fiskodling och vår 
näringslivsutvecklare tog då kontakt med Position Väst. 
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7 Enligt KSO gjordes en DD som lämnats muntligen, vad kommer det sig att någon faktura på detta 
uppdrag ej finns specificerad från Mannheimer? Kan KSO redogöra för mer precis vad denna 
redovisning innehöll, datum samt vem som lämnade denna information från Mannheimer?  
Svar: 
Bakgrundskontroll gjordes av dels Business Sweden och dels Mannheimer Swartling. Mannheimer 
Swartling var kontrakterade av kommunen för att ta fram avtal som skyddade kommunens intressen 
och i det arbetet ingick bakgrundskontroll av Lighthouse Finance AS. Den samlade bedömningen i 
att ingå avtal med Lighthouse Finance AS och Quality Salmon Sotenäs AB var och är att kommunen 
inte tar någon större risk än att marken i fråga är reserverad för företaget under två års tid. 
 
8 Vad anser KSO om möjligheten att få en elanslutning vilken beskrivits vara motsvarade 
Preemraffs effekt inom angiven tid? Vad skulle det innebära om el ej kan levereras. Har KSO någon 
uppfattning om varför detta avtal ej finns på plats?  
Svar: 
Anslutning av el är en fråga mellan företaget och elnätsleverantören. 
 
9 Bolagets lokaler är uppsagda, det har ej arrangerats något organiserat möte med kommunen sedan 
juni, vad kommer sig detta vakum? Var kommer bolaget att husera efter årsskiftet?  
Svar: 
Politikerna har valt att inte träffa bolaget sedan juni i någon organiserad mötesform. 
Tjänstepersoner som jobbar i projektet träffar fortsatt bolaget för frågor om bla detaljplanearbetet.  
Frågor om var bolaget ska ha kontor hänvisar vi till bolaget. 
 
10 Den redovisning som skett om tid, anger den samlade kostnaden uppgår till ca 2.315.154 kr. Är 
då följande kostnader inkluderade, om ej vad uppskattas de till?  
A Vad är den samlade tjänstemannakostnaden och den samlade tiden för detta projekt?  
Kan KSO redogöra för den samlade tiden fördelat årsvis 2019, 2020, 2021, inom följande områden:  
Mark och exploatering  
Bygg och plan  
Näringsliv  
Ekonomi/ledning/chefsnivå.  
Externa konsultkostnader före externa bidrag.  
Annat/övrigt. 
Svar: 
Någon detaljerad sammanställning av nedlagd arbetat tid görs ej för något etableringsärende. När 
vi däremot ansöker och får medel i diverse projekt tas personalkostnader upp och redovisas då det 
finns krav från bidragsgivarna om medfinansiering i form av egen arbetad tid. I projektstöden från 
VGR och Jordbruksverket har vi hittills redovisat ca 2.3Mkr i egen arbetat tid beräknad på faktiska 
kostnader, dvs lön samt sociala avgifter. De 2.3Mkr har hittills följande genomsnittliga fördelning 
sedan projekten startade: 

- Kommundirektör: 15% 
- Näringslivs- och utveckling: 50% 
- Räddningstjänst: 12% 
- Samhällsbyggnadsförvaltning: 23% 
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Jordbruksverkets projekt startade 2020-06-04. VGR-projektet startade 2020-10-01. Av den 
redovisade tiden avser ca 360 tusen kronor år 2020 och 1,95 miljoner 2021. 
Externa konsultkostnader före externa bidrag är 9,8M, varav 625 tusen under 2020 och resterande 
2021. 
Det är viktigt att poängtera att arbetet genomförs inom befintliga budgetar på enheterna.  
 
B Den politiska sfärens ökade möteskostnader samt bikostnader exklusive styrgruppen?  
Svar: 
Det har varit ett möte på Vann den 29 juni i år där KS var inbjudna och det kostade ca 2.000 
kronor. 
 
C Vad är kostnader för resor, möten, förlorad arbetsersättning, arvoden och andra kostnader samt 
den samlade nedlagda tiden för den styrgrupp av 4 som skött detta?  
Svar: 
Som kommunalråd jobbar jag för att utveckla kommunen och stötta de företag som verkar här eller 
vill etablera sig här.  Jag är med på många möten i olika former och mötena kan innehålla 
dagordningar med flera olika ärenden, så det går inte att uppskatta hur mycket tid det läggs på det 
ena eller det andra ärendet.   
Exakt vilka möten jag eller andra med månadsarvode deltar i redovisas inte. Utöver fastställda 
månadsarvoden uppskattas att styrmötena har kostat ca 10.000kr. 
D Ökande administration och ökad mängd begärda dokument till medborgare, oss politiskt aktiva 
och press, samt därtill ökade kommunikationskostnader?  
Svar: 
Kommunen lämnar ut mycket handlingar och personalen har inte utökats som en följd av detta, 
utan jobbar på hårdare för att lösa det.  
Kommunen följer gällande lagar och enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105), grundlag, 
2 kap. 1 §   Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt 
konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. 
E När man redovisat den samlade kostnaden, vilken timtaxa har man då räknat på? 
Svar: 
I projekten redovisas faktisk kostnad per anställd. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och godkänner Kommunstyrelsens 
ordförandes svar. 
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Inkomna motioner och medborgarförslag 
1. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) Lös trafiksituationen på Smögen 
2. Medborgarförslag från Maria Bark-Ivarsson, ang. elektrisk cykelpump på Smögen 
3. Medborgarförslag från Göran Engström, ang fastighetsavgift nyproduktion. 
4. Motion från Yngve Johansson (MP) om invasiva växter 
5. Motion från Yngve Johansson (MP) om fria bussresor för unga 
6. Motion från Lotta Johansson (S) om förskolans framtida organisation 
7. Motion från Lotta Johansson (S) om trafiksituationen på Kyrkogatan 
8. Motion från Therése Mancini (S), Lars-Erik Knutsson (S) om aktiv markpolitik i Sotenäs 

kommun 
9. Motion från Sanna Gustafsson (S) om förbättrad arbetsmiljö och ökad trivsel för att minska 

sjukfrånvaron för nattpersonalen inom äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden 
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Kommunfullmäktiges ärendekalendarium  

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2021-11-11 §§ 108-126 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 34(34)
 

 
 

KF § 126  

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-10-27 92658 

 
Protokollsutdrag ON 2021-10-21 § 
107 - Medborgarförslag - önskemål 
om att ha tillgång till rullstol i 
polsystem 

Omsorgsnämnden 

2021-10-19 92478 
 

Revisorernas bedömning av 
delårsbokslut 2021 

Revisorerna 

2021-10-13 92369 
 

Delårsrapport 2021 Tolkförmedling Väst 

2021-10-05 92244 
 

Beslut från Länsstyrelsen om 
efterträdarval 

Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 

2021-09-13 91826 
 

Information angående VD för 
VästKom, till tillförordnad VD för 
Västkom utses GR:s förbundsdirektör 
Helena Söderbäck 

Kansliet Fyrbodals 
Kommunalförbund 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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