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Kallelse Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 24 november 2021 kl. 08:30 
Plats Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn 
Ordförande Mats Abrahamsson  

 
Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning   

2.  Kommunernas klimatlöften 2021 Dnr 
2020/000674 

Pia Bergenholtz  
Kl 08.30 

3.  Kommunernas klimatlöften 2022 Dnr 
2021/000498 Pia Bergenholtz 

4.  Kostpolicy  Dnr 
2021/000352 

Hanna Brodén 
Kl 08.50 

5.  
Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs 
kommun 

Dnr 
2021/000048  

Staffan Karlander 
Kl 09.00 

6.  Motion - Menssäkra Sotenäs kommun Dnr 
2021/000047  

Eva-Lott Grafman 
Kl 09.10 

7.  Ny lag om stärkt skydd för visselblåsare  Dnr 
2021/000919 

Anna-Lena Höglund 
Kl 09.20 

8.  Motion om fria bussresor för 65 år och äldre Dnr 
2021/000768 Anna-Lena Höglund 

9.  
Uppdrag efter bifallen motion om översyn av 
kollektivtrafiken 

Dnr 
2020/000350 Anna-Lena Höglund 

10.  Kommunakademin Väst - långsiktig finansiering 
och ny utvecklad organisation 

Dnr 
2021/000078 

Maria Vikingsson 
Kl 10.10 

11.  Yttrande över havsbaserat vindkraftsprojekt utanför 
territorialgränsen i norra Skagerak 

Dnr 
2021/000927 

Eveline Karlsson 
Fredrik Handfast 
Kl 10.20 

12.  Justering av delegationsordning Dnr 
2021/000724 

Eveline Karlsson 
Håkan von Dolwitz 
Kl 10.30 

Fysiskt sammanträde. Tjänstepersoner medverkar digitalt. 
Vi följer FHM rekommendationer   

OBS! Stanna hemma vid symtom – Håll god handhygien – Ovaccinerade bör undvika större folksamlingar 
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Ärende – öppet sammanträde Dnr Föredragande 

13.  Sotenäs Vatten AB, Brukningstaxa, 
anläggningstaxa, investeringsbudget 2022-2024 

Dnr 
2021/000017 

Peter Johansson 
Susanne Thorén 
Maria Strömberg 
Eveline Karlsson 
Kl 10.40 

14.  Sotenäs Vatten AB, delårsrapport  Dnr 
2021/000017 

Peter Johansson 
Susanne Thorén 
Maria Strömberg 

15.  

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

Dnr 
2021/000908 

Maria Strömberg 
Kl 11.00 

16.  Budget och verksamhetsplan 2022- 2024 för 
Tolkförmedling Väst 

Dnr 
2021/000882 

Maria Strömberg 
Kl 11.10 

17.  Budgetuppföljning och prognos helår 2021 efter 
oktober 2021/000004 Maria Strömberg 

Kl 11.20 

18.  Återrapportering av åtgärder- Kommunens Kvalitet i 
Korthet (KKiK) 2021 

Dnr 
2021/000274 

Petra Hassellöv 
Kl 11.30 

19.  Internkontroll KS 2021  Dnr 
2021/000008 

Petra Hassellöv 
Kl 11.40 

20.  Internkontroll samlad återrapportering 2021 Dnr 
2021/000009 

Petra Hassellöv 
Kl 11.50 

21.  Internkontrollplan KS 2022 Dnr 
2021/000007 Petra Hassellöv 

22.  Budget drift 2022, 2023 eventuella kompletteringar, 
ej handling 

Dnr 
2021/000001 Kl 13.00 

23.  Budget investeringar 2022, 2023 eventuella 
kompletteringar, ej handling 

Dnr 
2021/000001  

24.  Internbudget KS 2022 Dnr 
2021/000002 

Maria Vikingsson 
Eveline Karlsson 

25.  Investeringsbudget 2022 Dnr 
2021/000001 

Maria Strömberg 
Eveline Karlsson 

26.  Planeringsförutsättningar budget 2023  Dnr 
2022/000001 Maria Strömberg 

27.  Redovisning av delegationsbeslut Dnr 
2021/000013  

28.  Anmälningsärenden Dnr 
2021/000012  
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Ärende – ej offentligt sammanträde Dnr Föredragande 

29.  
Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata Tullstigen, 
Sotenäs kommun 

Dnr 
2021/000901 

Fredrik Torstensson 
Kl 14.00 

30.  Regler för markupplåtelse och uteserveringar i 
Sotenäs kommun  

Dnr 
2021/000875 

Eveline Karlsson 
Maria Ceder Askman 
Kl 14.10 

31.  Taxa 2022 för upplåtelse av kommunal offentlig 
platsmark och offentlig tillställning 

Dnr 
2021/000876 

Eveline Karlsson 
Maria Ceder Askman 
Kl 14.20 

32.  Parkeringstaxa förlängd avgiftssäsong  Dnr 
2021/000941 

Susanne Jakobsson 
Fredrik Torstensson 
Kl 14.30 

33.  Utökning av avgiftsbelagda parkeringsplatser  Dnr 
2021/000942 

Susanne Jakobsson 
Fredrik Torstensson 

34.  Tillgänglighetstrategi 
 
Dnr 
2021/000251 

Eveline Karlsson 
Jennie Antonsson 
Kl 14.50 

35.  Information om pågående detaljplaner, ej handling   
Elisabeth Fjellman 
Eveline Karlsson  
Kl 15.00 

36.  Avtal Folkets Hus, Kulturhuset Hav och Land Dnr 
2020/000720 

Eveline Karlsson 
Ulf Blomquist 
Kl 15.10 

37.  

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll 
inom ekologisk produktion och material i kontakt 
med livsmedel för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 

 Maria Bylund 
Kl 15.20 

38.  Slutrapport om projekt heltid Dnr 
2017/001172 Erika Hassellöv 

 
Skickas till:   
Pia Bergenholtz, Hanna Brodén, Staffan Karlander, Eva-Lott Grafman, Eveline Karlsson, Fredrik 
Handfast, Håkan von Dolwitz, Peter Johansson, Susanne Thorén, Maria Strömberg, Petra 
Hassellöv, Johan Fransson, Maria Ceder Askman, Susanne Jakobsson, Jennie Antonsson, Elisabeth 
Fjellman, Ulf Blomquist, Maria Bylund, Erika Hassellöv, Anna-Lena Höglund, Maria Vikingsson 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-18 KA 2020/000674 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 
 

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.    

Beskrivning av ärendet 
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. I bilaga 2 redogörs vad som gjorts för 
att genomföra de antagna löftena.  

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

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. Gällande det miljömässiga perspektivet 
har klimatlöftena medverkat till att Sotenäs tar mindre resurser i anspråk och utifrån de 
schablonberäkningar som finns gjorda för kommunernas klimatlöftens beräknade 
klimatnytta, så har Sotenäs genom dessa åtgärder minskat sin klimatpåverkan 591 
CO2e/år.  
Klimatlöftena har inneburit vissa ökade ekonomiska kostnader men också besparingar, inte 
minst i det längre perspektivet.  
Klimatlöftenas inverkan på det sociala perspektivet av hållbar utveckling är något mer 
svåranalyserad även om de torde bidra till ett inkluderande samhälle genom att t.ex. bidra 
till ökad delningsekonomi och aktiviteter riktade till allmänhet om klimatet. Klimatlöftena 
syftar till att stärka arbetet för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 och är en del i att 
skapa en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Utifrån barnperspektivet är 
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klimatlöftena därmed till gagn för barn och kommande generationers möjligheter att leva 
och verka i Sotenäs kommun. Internt i kommunen har även arbetet med klimatlöftena 
bidragit till förvaltningsövergripande samarbete.  

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

Beslutsunderlag 
1. Uppföljningsformulär klimatlöften 2021 Sotenäs 
2. Rapport klimatlöften 2021 Sotenäs 

Beslutet skickas till 
Chef Näringsliv och utveckling 
Hållbarhetsstrateg 
 
 

  
Pia Bergenholtz Per Svensson 
Hållbarhetsstrateg Chef Näringsliv och utveckling 
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Uppföljningsformulär 2021 
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...  
 
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har 
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende 
region.  
 
Klimat 2030 driver satsningen Kommunernas klimatlöften för att stötta 
kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Tillsammans kan vi göra mer! 
 
Uppföljningsformulär 
Detta formulär ska användas när ni rapporterar in vilka av era klimatlöften för 
2021 som ni genomfört. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF, namnge med 
vilken kommun det gäller. 
 
Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in uppföljningsformuläret 
via e-post till: klimat2030@vgregion.se.  
 
Svarsalternativen är: 

• Ja, genomfört.  
• Nej, men påbörjat.  
• Nej, inte påbörjat. 
• Inte antagit. 

 
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges 
ska något av dessa vara uppfyllda. 
 
Klimat 2030 kommer inte ha möjlighet att granska beskrivande texter från 
kommunerna, men däremot tror vi att kommunen kan ha behov av att internt följa 
upp hur det gått mer i detalj. De klimatlöften som kommunen inte lyckats 
genomföra går bra att anta igen för genomförande nästa år (utifrån de justeringar 
som gjorts i vissa formuleringar). 
 
Sista dag att skicka in uppföljningen är den 1 december men ni har hela året på er 
för genomförandet. Vi tror att ni i slutet av året vet om det kommer tas något steg 
de sista veckorna som leder till att klimatlöftet är uppfyllt.  
 
Uppföljningen görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är 
en satsning vi gör tillsammans.  
 
Tack för er medverkan i satsningen! 
 
Frågor ställs till:  
Lise Nordin, lise.nordin@vgregion.se 0739-67 29 90  
Maria Eléhn, maria.elehn@innovatum.se 0720-17 38 27 

mailto:lise.nordin@vgregion.se
mailto:maria.elehn@innovatum.se
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1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy.  
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande 
innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljö- 
och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och 
bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.   

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor.  
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas 
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som 
speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna 
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder internt i organisationen. 

3. Våra nya personbilar är miljöbilar. 
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet 
ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i Upphandlingsmyndighetens 
hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen 
krävs ansökan om dispens internt.  

 
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, 
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.  

 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och 
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och 
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i 
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid. 

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy. 
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- 
och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att 
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla 
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från 
hyran av lägenheter. 

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag.  
Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin 
el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska platser. 
Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst. 
Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut kommersiellt och bäras av dem som 
utnyttjar tjänsten.  

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar 
eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat, 
förnybart eller återvunnet material. 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
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9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar.  
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta 
(utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar 
under 2021.  

10. Vi använder cirkulära möbler. 
Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 anställda, 
med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst 20 procent cirkulära 
möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras, 
repareras och används på nytt. 

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa. 
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan ske 
genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att 
bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande.  

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.  
Det innebär att kommunen mäter matsvinnet har satt ett mål att minska svinnet till max 
45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: 
kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.  

 
 
 
 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☒   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
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13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål. 
Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att 
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad. För 
att täcka in alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet 
för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar. 
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och 
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna 
byggnader/lokaler.  

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation  
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom att 
använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och 
energianvändning vid drift, vid minst en (1) byggnation. Antingen i egen regi eller som 
kravställning i markanvisning eller detaljplan. 

16. Vi producerar egen solel.  
Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solel 
eller är delägare i en solcellspark. 

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal. 
Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag. 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
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18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget 
Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig 
utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens 
egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt 
om 16 procent per år. 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 
Det innebär att kommunen kan visa att minst en (1) investering har gjorts genom grön 
obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller 
liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt 
och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer. 

       20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat. 
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska 
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med 
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om 
klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och skynda på 
omställningen. 

 
Kommun: Sotenäs kommun 

Kontaktperson: Pia Bergenholtz 

Befattning: Hållbarhetsstrateg 

E-post: pia.bergenholtz@sotenas.se 

Datum: 2021-10-19 

 

Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in formuläret via e-post till: 

klimat2030@vgregion.se 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
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Bakgrund 
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. I denna rapport redogörs för hur Sotenäs kommun arbetat med att genomföra de antagna 
klimatlöftena under 2021. Rapporten utgör underlag till uppföljningsformuläret som ska skickas in till 
Klimat 2030 och Västra Götalandsregionen, där svarsalternativen för varje klimatlöfte är: 

• Ja, genomfört.  
• Nej, men påbörjat.  
• Nej, inte påbörjat. 
• Inte antagit. 

För att ha genomfört ett löfte ska alla delarna som beskrivs i definitionen vara uppfyllda, om olika alternativ 
anges ska något av dessa vara uppfyllda. I rapporten, som skrivs under sista kvartalet 2021, görs en 
bedömning av genomförandet framtill årsskiftet. 

1 Vi använder en klimatstyrande resepolicy  

Definition 
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande innebär att policyn ska 
styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil 
i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart 
resande till och från arbetet. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Som en del i kommunens arbete med att minska klimatpåverkan har vi en klimatstyrande resepolicy. 
Resepolicyn syftar till att minska onödiga resor samt tillse att de resor som genomförs i tjänsten görs så 
klimatsmart som möjligt och informeras om på arbetsplatsträffar. Pandemin har visat att distansarbete och 
digitala möten i rimlig omfattning är ett bra alternativ till pendling och tjänsteresor. Utifrån indikatorn 
antalet inköpta liter bensin och diesel kan vi även se att resandet under året har varit begränsat som en följd 
av pandemin. 

För att uppmuntra till hållbart resande till och från jobbet ser personalavdelningen över möjligheten att i 
samarbete med Munkedal och Lysekil införa hållbar förmån i form av el-cykel för medarbetare. 

3 Våra nya personbilar är miljöbilar  

Definition 
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara 
”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för personbilar. 
Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen krävs ansökan om dispens internt. 

Resultat 
Ja, genomfört. 
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För Sotenäs kommun innebär denna åtgärd rena elbilar eller laddhybrider, eftersom vi inte har tillgång till 
biogas eller vätgas i kommunen. Kommunen har under 2021 bytt ut en bensinbil till elbil så kommunens 
personbilsflotta består i slutet av 2021 av totalt 100 personbilar varav 15 st är rena elbilar. Under året har 
kommunen även sökt och fått medel från Naturvårdsverket för att sätta upp 12 stycken laddstolpar för våra 
egna bilar så att vi kan fortsätta utveckla bilflottan. 

4 Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i 
nya avtal  

Definition 
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, exempelvis matleveranser, städ- och 
kontorsmaterial och parkeringsövervakning. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

I de stora ramavtalen har krav på transport och leveranser funnits i många år och dessa kommer fortsatt att 
vara en viktig del i avtalet. Under året har även initiativ tagits till nätverk mellan miljöstrateger i VästUpp-
området för att kunna vara ett stöd för upphandlar-nätverket gällande miljökrav vid upphandlingar. 

Inför kommande upphandling av grävtjänster kommer Sotenäs att vara ett case som får hjälp av experter 
inom området, inhyrda av Fyrbodal, för att sätta klimatkrav. 

7 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för 
boende i kommunala bostadsbolag  

Definition 
Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin el- eller 
laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska platser. Kommunen kan teckna avtal 
med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst. Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt 
tas ut kommersiellt och bäras av dem som utnyttjar tjänsten. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Sotenäsbostäder har under 2021 arbetat med att ta fram en modell för arbetet med laddplatser till boende 
med hjälp av Innovatum. Arbetet kommer ske i projektform utifrån boendes behov av laddplatser som 
hämtas in via enkät som skickas ut för varje projekt med jämna intervall. Utifrån svaren kommer de att sätta 
upp laddplatser där det finns behov samt extra laddplats som kommer vara s.k. semi-publik till hyresgäster. 
Första enkäten kommer att skickas ut till boende i september 2021. Sotenäsbostäder bedömer att det 
kommer sättas upp laddplatser på 5 platser innan årsskiftet i enlighet med klimatlöftet. 
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8 Vi minskar inköpen av fossilbaserade 
engångsprodukter  

Definition 
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar eller bytt ut 
engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

För att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter har förvaltningsöverskridande samarbete under 
året inletts då löftet dels angrips utifrån upphandlingsperspektiv, dels utifrån att löftet kräver en 
beteendeförändring för att minska behovet av engångsprodukter.  

Ramavtal kan vara utformade som levande upphandling, så att produkter byts ut så fort det finns en bättre 
produkt så att det ska vara enkelt att alltid handla de produkter som bedöms bäst. 

Sedan klimatlöftet antogs köps inte längre engångsskoskydd in utom till omsorgen där de bedöms inte 
kunna tas bort av hygienskäl.  Plastpåsar har tagits bort i papperskorgar på kontor och i övriga utrymmen 
där det bedömts möjligt. I samband med pandemin så valde kommunen att använda återanvändningsbara 
visir framför engångsvarianter. Förvaltningarna undersöker nu även möjligheterna att använda 
flergångsförkläden där detta är möjligt. Inom förskola och skola minimeras inköpen av fossila 
engångsprodukter för att övergå till flergångsprodukter. 

9 Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer 
krav i prioriterade upphandlingar  

Definition 
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar 
som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under 2021. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Inför upphandlingar såsom Skapa material, leksaker, sjukvårdsmaterial och kopieringspapper pågår det ett 
arbete med analys om klimatpåverkan, minskning av plastprodukter m.m. Dessa stora ramavtal hanteras 
inom VästUpp samarbetet. Under året har även initiativ tagits till nätverk mellan miljöstrateger i VästUpp-
området för att kunna vara ett stöd för upphandlar-nätverket gällande miljökrav vid upphandlingar. 

10 Vi använder cirkulära möbler  

Definition 
Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 anställda, med mer än 50 procent 
cirkulära möbler. Alternativt använder minst 20 procent cirkulära möbler i kommunens organisation. Med 
cirkulära möbler menas att de renoveras, repareras och används på nytt. 
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Resultat 
Ja, genomfört. 

Som en del i kommunens arbete med att minska klimatpåverkan använder vi i första hand ”cirkulära 
möbler”, dvs vi kastar inte möbler i onödan utan fräschar upp dem och återanvänder.  

Arbetsmarknadsenheten tagit fram ett system för cirkulära möbler, dvs möbler inte kastas i onödan utan 
fräschas upp och återanvänds. I samarbete med IT har en app tagits fram för digital katalog/ 
inventarieförteckning och på så vis bli mer tillgänglig för andra kommunala verksamheter. Systemet med 
cirkulära möbler och appen invigs under hållbarhetsveckan 19 oktober. Löftet om att minst 20 procent i 
kommunens organisation använder cirkulära möbler bedöms kunna uppnås innan årsskiftet. 

11 Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra 
produkter istället för att köpa  

Definition 
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan ske genom samverkan 
med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att bostadsområden delar på saker, att kommunen 
erhåller platser att reparera eller liknande. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Arbete pågår för att det via lånekortet ska gå att låna 2 elcyklar samt symaskin på biblioteket. Symaskinen 
är ett exempel på maskin som inte varje hushåll nödvändigtvis behöver äga själv samtidigt som det 
möjliggör för invånare kan laga exempelvis kläder själva och på så vis förlänga dess livslängd.  

Information om klimatlöftet har inkluderats i Näringslivsutvecklarens nyhetsbrev under sommaren för att 
kunna involvera lokalt näringslivet som erbjuder hållbara tjänster.  

På Tumlaren förmedlas uthyrning av kajaker och cyklar i samarbete med näringsliv, vilket utgör ett bra 
alternativ istället för att invånarna ska köpa dessa sportartiklar. 

12 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har 
mål  

Definition 
Det innebär att kommunen mäter matsvinnet och har satt ett mål att minska svinnet till max 45 g/portion i 
genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och 
tallrikssvinn. 

Resultat 
Nej, men påbörjat. 

Kommunen mäter matsvinn och har satt ett mål att minska svinnet till max 45 g/portion i genomsnitt. Målet 
bedöms dock inte kunna uppnås 2021 då svinnet uppgår till 82 g/portion i mätningar under hösten. Insatser 
för att minska matsvinnet kommer göras framgent och det kommer även ske mer kontinuerliga vägningar. 
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13 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål  

Definition 
Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara 
maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt. För att täcka in alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen 
sätta mål att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan för samtliga inköpta 
livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

Målet bedöms kunna uppnås med 1,5 kg CO2e/kg inköpta livsmedel, vi har dock ingen statistik från lokala 
producenter bl.a. Kustcharken och Ekelöfs fisk, vilket medför viss osäkerhet. 

14 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar  

Definition 
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och kostnad) och avsatt pengar 
för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna byggnader/lokaler. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Under året har kommunen bytt ventilationsaggregat på Kvarnberget, Hedalens förskola, Sotenäs skolan, 
Hunnebostrands skolan samt brandstationen i Hunnebostrand. Aggregatet på Kvarnberget saknade 
värmeåtervinning medan dom övriga hade värmeväxlare av äldre typ med 30% verkningsgrad. Samtliga 
aggregat har numera modern värmeåtervinning med 80% verkningsgrad. 

Sotenäsbostäder avropar 2021 projekt för ombyggnation av Bankeberg där 2 oljepannor ersätts med 
bergvärme, där hålen borras under 2021. 

15 Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid 
byggnation  

Definition 
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom att använda 
livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och energianvändning vid drift, vid minst en 
(1) byggnation. Antingen i egen regi eller som kravställning i markanvisning eller detaljplan. 

Resultat 
Ja, genomfört. 
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Sotenäsbostäder avropar 2021 projekt för ombyggnation av Bankeberg utifrån Byggvarubedömning, vilket 
innebär allt byggmaterial ska vara av god miljöprestanda och med livscykelperspektiv. 

Sotenäsbostäder avropar 2021 projekt för nybyggnation vid Ekelidsberget i Bovallstrand från JSB som 
följer Basta (motsvarande Byggvarubedömning), vilket också kommer bli ett energisnålt hus med 
energiprestanda 56 kW/m2 med solcellsanläggning. 

16 Vi producerar egen sol-el  

Definition 
Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solel eller är delägare 
i en solcellspark. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Kommunen producerar i dagsläget 70 MWh el per år via egna solcellsanläggningar. 

Tumlaren producerar ca 15 % av eget elbehov på årsbasis via egna solceller. 

Sotenäsbostäder avropar 2021 projekt för nybyggnation vid Ekelidsberget i Bovallstrand där 
solcellsanläggning ingår. 

17 Vi har 100 % förnybar el i kommunens el-avtal  

Definition 
Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Kommunen tecknade 2021 ett treårigt avtal med Vattenfall om leveranser av förnybar el. 

Tumlaren har endast förnyelsebar el sedan ca 5 år tillbaka. 

Sotenäsbostäder har upphandlat grön mix. 

20 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till 
allmänheten om klimat  

Definition 
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska genomföras, gärna i 
samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med kommunens energi- och klimatrådgivare. 
Genom ökad kunskap och medvetenhet om klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen 
möjliggöra och skynda på omställningen. 
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Resultat 
Ja, genomfört. 

Under Europeiska mobilitetsveckan anordnar kommunen tillsammans med energirådgivningen en dags 
event 22 september för att informera och inspirera allmänheten till fossilfria transporter där kommunen 
även kommer att ha en mobil cykelverkstad på plats. 

Kommunen deltar i den årligt återkommande Hållbarhetsfestivalen 18-24 oktober 2021 som anordnas i hela 
VästraGötaland i samarbete med studiefrämjandet. I Sotenäs arrangeras flera aktiviteter riktade till 
allmänheten för att belysa klimatfrågan såsom en föreläsning om klimatpåverkan utifrån IPCC 
klimatrapport, Öppet hus på Marina återvinningscentralen och plogging i samarbete med Ik Granit och 
Västkuststiftelsen. 

Kommunen deltar i Minimeringsmästarna där deltagande hushåll inspireras till hur man kan leva mer 
hållbart. Sotenäs och Tanums kommuner arrangerar tillsammans i våra kommuner så att hushåll kan ansöka 
och delta under kommande år med start i oktober. 

21 Vi samlar in och sorterar marint avfall, uttjänta 
fiskeredskap och strandskräp  

Definition 
Det innebär att kommunen bidrar till ett renare hav och ökad mängd resurser som går till upcycling, 
återanvändning och återvinning. Kommunen samverkar med företag och akademi med att utveckla en 
testbädd vid den marina återvinningscentralen, där värde skapas när nya produkter tillverkas av det 
insamlade materialet. Den marina återvinningscentralen är en del av kommunens arbete med industriell och 
social symbios. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Marin återvinning: Kommunen bidrar till ett renare hav och ökad mängd resurser som går till upcycling, 
återanvändning och återvinning. Kommunen samverkar med företag och akademi med att utveckla en 
testbädd vid den marina återvinningscentralen, där värde skapas när nya produkter tillverkas av det 
insamlade materialet. Den marina återvinningscentralen är en del av kommunens arbete med industriell och 
social symbios. 

Analys 
De i Sotenäs antagna Klimatlöftena för 2021 har genomförts av hela kommunen gemensamt i 
förvaltningsöverskridande samarbete som en del i det kommunala målet att arbeta för en minskad 
klimatpåverkan och nå det regionala målet om fossilfritt 2030. 

De antagna klimatlöftena 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. Gällande det miljömässiga perspektivet har klimatlöftena 
medverkat till att Sotenäs tar mindre resurser i anspråk och utifrån de schablonberäkningar som finns gjorda 
för kommunernas klimatlöftens beräknade klimatnytta, så har Sotenäs genom dessa åtgärder minskat sin 
klimatpåverkan 591 CO2e/år.  
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Klimatlöftena har inneburit vissa ökade ekonomiska kostnader men också besparingar, inte minst i det 
längre perspektivet.  

Klimatlöftenas inverkan på det sociala perspektivet av hållbar utveckling är något mer svåranalyserad även 
om de torde bidra till ett inkluderande samhälle genom att t.ex. bidra till ökad delningsekonomi och 
aktiviteter riktade till allmänhet om klimatet. Klimatlöftena syftar till att stärka arbetet för ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030 och är en del i att skapa en hållbar utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Utifrån 
barnperspektivet är klimatlöftena därmed till gagn för barn och kommande generationers möjligheter att 
leva och verka i Sotenäs kommun. Internt i kommunen har även arbetet med klimatlöftena bidragit till 
förvaltningsövergripande samarbete. 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-19 KA 2021/000498 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 
 

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.   

Beskrivning av ärendet 
Hösten 2020 bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften som just nu genomförs. Inbjudan att anta nya klimatlöften inför 2022 inkom 
till Sotenäs kommun 7 juni 2021.  
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Beslut 
om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas till regionen senast 1 december 2021 
utifrån följande svarsalternativen: 

A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni ska 
komma i mål med en åtgärd under 2022.  

B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er kommun 
redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte uppfyller 
det. Detta alternativ passar inte de löften som kräver en åtgärd under 2022, om ni 
avser genomföra det som krävs svara då A oavsett om ni gjort det innan eller ej. 

C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att genomföra 
klimatlöftet 2022. 

Den 15 december bjuds Kommunstyrelsens ordförande in att presentera Sotenäs kommuns 
nya klimatlöften 2022 för landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och kollegor från 
andra kommuner. Vid samma tillfälle kommer även alla klimatlöften som genomförts 
under 2021 att firas.  
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. I slutet av 
2022 kommer Klimat 2030 att be kommunerna rapportera in hur det har gått. 



 

 

 

 
Sida 2 av 3 

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

Mer information om vad de olika klimatlöftena innebär finns i bilaga 2 ”20 klimatlöften 
inför 2022”. I bilaga 3 ”Klimatlöften 2022 Sotenäs kommun” finns en samlad beskrivning 
av hur Sotenäs kommun kan arbeta med respektive klimatlöfte och hur det kopplar till 
Hållbarhetsstrategis fokusområden och kommunens befintliga mål. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

De föreslagna klimatlöftena förväntas till största delen kunna göras inom verksamheternas 
befintliga verksamhet och budget. Fortsatta investeringar för klimatomställning krävs dock 
för exempelvis energieffektivisering och installation av fler solceller. 

Regelverk  

Sotenäs kommun har skrivit under Klimat2030 och de antagna klimatlöftena blir därmed 
Sotenäs åtagande inom initiativet. Klimatlöftena stärker även kommunens 
hållbarhetsarbete. Klimatlöftena kopplar väl an till de globala hållbarhetsmål som 
kommunen har prioriterat. I bilaga 3 ”Klimatlöften Sotenäs kommun” anges även hur 
respektive klimatlöfte kopplar till befintliga kommunala mål. 

Organisation och personal  

Alla kommunala förvaltningar och bolag kommer ha en roll i genomförandet av de olika 
åtgärderna. För att säkerställa genomförandet av de antagna klimatlöftena samt underlätta 
uppföljningen av dem så integreras de i styr- och ledningssystemet. 

Hållbar utveckling 

Kommunernas klimatlöften stämmer väl överens med Sotenäs kommuns Vision och 
Kommunfullmäktigemål 13 Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.  
 
Utifrån det ekonomiska perspektivet så riskerar klimatförändringarna att få stora 
samhällsekonomiska konsekvenser i ett längre perspektiv om inte klimatpåverkan kraftfullt 
begränsas i Sotenäs, liksom i resten av världen.  
 
Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Klimatlöftena syftar 
till att stärka arbetet för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 och är en del i att skapa 
en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Utifrån barnperspektivet är 
klimatlöftena därmed till gagn för barn och kommande generationers möjligheter att leva 
och verka i Sotenäs kommun. 
 
De föreslagna klimatlöftena bidrar till Sotenäs Hållbarhetsstrategi, framförallt 
fokusområde Hållbar konsumtion och produktion men även de andra tre; Hälsa och 
välbefinnande, Hållbara samhällen och landsbygd samt Havet som utgångspunkt. Vilka 
löften som kopplar till vilket fokusområde framgår i bilaga 3 ”Klimatlöften 2022 Sotenäs 
kommun”. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
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.  

Beslutsunderlag 
1. Beskrivning Kommunernas klimatlöften inför 2022 
2. 20 klimatlöften inför 2022 
3. Klimatlöften 2022 Sotenäs kommun  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer; Utbildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom  
Chefer; Näringsliv och utveckling, Räddningstjänst, Administration, Personal och Ekonomi, 
för kännedom 
Chefer; Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Rehab AB, för kännedom 
Hållbarhetsstrateg 
 
 
 
 
 
 

  
Pia Bergenholtz Per Svensson 
Hållbarhetsstrateg Chef Näringsliv och utveckling 
 
 



 

Beskrivning av Kommunernas  
klimatlöften inför 2022

Bakgrund
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra 
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla 
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 
procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas 
konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990 
har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi 
öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen. 

För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu 
bjuds kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

Syfte
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas 
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är 
beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften 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. Mycket arbete görs redan i 
kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Genom Kommunernas 
klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i kommunerna och åstadkomma något 
storartat tillsammans.

Hur
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. 
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till 
klimat2030@vgregion.se.

När ni antar klimatlöften kan ni svara A, B eller C på respektive löfte:

• A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni 
ska komma i mål med en åtgärd under 2022 



• B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er 
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte 
uppfyller det.

• C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att 
genomföra klimatlöftet 2022.

Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är de kommuner som svarar alternativ A på 
respektive löfte. De som svarar B kan i stället bjudas in som goda exempel. Satsningen 
vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses som en utvärdering av respektive kommuns 
klimatarbete hittills.

Genomförande
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. Flera 
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de 
olika åtgärderna. Vi ser gärna att kommunen uppger en kontaktperson för varje antaget 
löfte. Klimat 2030 erbjuder stöd i genomförandefasen av klimatlöftena. Mer information 
och material kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften.

Detta vill vi fira
Den 15 december bjuds Kommunstyrelsens ordförande in att presentera er kommuns nya 
klimatlöften 2022 för landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och kollegor från 
andra kommuner. Dessutom vill vi tillsammans fira alla klimatlöften som genomförts 
under 2021. Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och lokalproducerad
middag i Vara konserthus.

Uppföljning
Under november 2021 kommer kommunen få rapportera in hur det gått med 
genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit tidigare. Klimat 2030 
kommer att skicka ut uppföljningsformulär som kommunen svarar på. Uppföljningen 
görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är en satsning vi gör 
tillsammans. I slutet av 2022 följer vi upp de klimatlöften som antas i år och genomförs 
under nästa år.

Svarsalternativen är tänkta att vara ja och nej, klimatlöftet är uppfyllt eller inte uppfyllt. 
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges ska 
något av dessa vara uppfyllda.

Klimat 2030 kommer inte att samla in något underlag från kommunerna med 
beskrivande texter, eftersom vi inte granskar vad kommunerna gör. Vi har heller ingen 
möjlighet att följa upp vad som är påbörjat men inte uppfyllt, men däremot tror vi att 
kommunen kan ha behov av att internt följa upp hur det gått.

Sista dag att skicka in uppföljningen till klimat2030@vgregion.se är den 1 december men 
ni har hela året på er för genomförandet.



Hur förhåller sig nya klimatlöften till de gamla?
Förhoppningsvis genomförs alla antagna klimatlöften under 2021, men om kommunen 
inte haft möjlighet att slutföra åtgärden så går det att anta dem som nya löften och dessa 
bokförs då till 2022.

Årets löften
I samband med att arbetet med klimatlöften 2022 kommer igång så lämnar vi listan från 
2021 bakom oss. Vi har under året tagit till oss av önskemål om förtydligande av
formuleringar. Merparten av årets löften har samma titel men är i många fall 
omformulerade för att höja ambitionsnivån samt vara lättare att förstå och följa upp. Vi 
hoppas detta underlättar för er men vi förstår om det också väcker frågor.

De löften från förra årets lista som mer än 40 kommuner redan gjort eller genomför 
under 2021 utgår eftersom vi vill uppmuntra kommunerna att ta nya steg. Vi ser gärna 
att kommunerna fortsätter arbeta med dom löften som bara fanns med under 2021. 
Exempelvis att följa upp sin resepolicy eller arbeta med livscykelanalys vid byggnation.
Här finns våra samordnare till stöd. Har ni frågor om förnybar el så finns Energikontor 
Väst.

Läs mer och kontakt
Läs mer på www.klimat2030/klimatloften. 

Frågor kan ställas till Klimat 2030:s processledare Lise Nordin (lise.nordin@vgregion.se) 
och Svante Sjöstedt (svante.sjostedt@lansstyrelsen.se). 



Inför 2022



1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor 

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar *

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)

10. Vi använder cirkulära möbler *

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa *

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *

14. Vi genomför energieffektiviseringar *

15. Vi bygger i trä (ny)

16. Vi installerar solenergi *

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)

18. Vi har en koldioxidbudget *

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

(ny)  Detta är ett nytt klimatlöfte inför 2022. 

* Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför 2021.    
	 Klimatlöfte	7	är	samma	formulering	men	har	flyttats	från	plats	nr.	9.	



1.  Vi har en laddplan för kommunen. Det innebär att kommunen 
kartlägger	laddmöjligheter	och	tar	fram	en	plan	för	laddning	av	fordon	där	
kommunen	har	rådighet	vid	bostäder,	arbetsplatser,	handel	och	besöksmål.	
Planen	ska	peka	ut	kommunens	ansvar	och	hur	kommunen	kan	samverka	med	
aktörer	som	tillhandahåller	laddning.	På	parkeringar	vid	kommunägda	bostäder	
ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande 
prioriteras,	parkeringsplatser	samnyttjas	och	att	parkering	och	laddning	prissätts	
marknadsmässigt.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. Det	innebär	ett	klimatväxlings-
system	där	klimatbelastningen	från	kommunanställdas	flyg-	och	bilresor	i	
tjänsten	beräknas	minst	årligen	och	åsätts	ett	monetärt	värde	som	speglar	
exempelvis	samhällsekonomisk	värdering.	Klimatväxling	används	för	att	
kunna	stimulera	önskvärda	klimatinvesteringar	och/eller	driftsåtgärder	
internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. Det innebär att alla 
nya	avtal	vid	köp	och	hyra	av	personbilar	till	kommunal	verksamhet	ska	vara	bilar	
som	uppfyller	krav	på	att	få	bonus	i	fordonsskatt.	Endast	undantagsvis	väljs	andra	
personbilar	som	då	ska	uppfylla	Upphandlingsmyndighetens	baskrav,	efter	intern	
dispens.

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,	exempelvis	matleveranser,	
städ-	och	kontorsmaterial	och	parkeringsövervakning.	



6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det	innebär	att	möjliggöra	samnyttjande	av	parkeringsanläggningar,	att	
prioritera	besöks-	och	handelsparkering	i	centrala	områden	framför	annan	
parkering,	att	se	till	att	gatuparkering	inte	är	subventionerad	jämfört	med	
parkeringshus,	att	möjliggöra	flexibla	parkeringstal	med	stimulans	av	bilpooler	
samt	att	frikoppla	parkeringskostnaden	från	hyran	av	lägenheter.

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar. Det	innebär	att	kommunen	bedömer	var	
klimatkrav	i	upphandlingar	gör	störst	nytta	(utöver	upphandlingar	som	tas	upp	i	
klimatlöfte	4)	och	ställer	krav	i	minst	tre	upphandlingar	under	året.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad 
engångsprodukt	eller	erbjuder	minst	fem	nya	beställningsbara	alternativ	av	
flergångsprodukter	och/eller	engångsprodukter	tillverkade	av	återvunnet	eller	
förnybart	material	för	kommunens	verksamheter.	Produkterna	ska	vara	andra	
än	de	som	förbjuds	enligt	EU:s	engångsplastdirektiv.

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Det innebär att kommunen 
gör	en	inventering	av	inköp	och	hantering	av	arbetskläder	inför	kommande	
upphandling	och	genomför	minst	en	ny	åtgärd	för	att	förlänga	livstiden	för	
arbetskläder.	Exempel	på	åtgärder	kan	vara	att:	minska	antal	modeller/
färger,	använda	generella	loggor,	erbjuda	skrädderitjänster,	återbruk	eller	
återtagssystem.

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Det  
innebär	att	insatser	för	cykling	under	föregående	år	mäts	och	redovisas.	
Undersökningen	bygger	på	självrapportering	av	kontrollerbara	uppgifter	
och	syftet	är	bland	annat	att	identifiera	förbättringsområden.	Deltagande	i	
kommunvelometern	bör	ske	under	flera	år	för	att	kunna	se	förändringar	över	
tid.



11.  Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter 
istället för att köpa. Det	innebär	att	kommunen	kan	visa	att	minst	tre	
olika	insatser	pågår	varav	minst	en	initieras	under	2022.	Det	kan	ske	genom	
samverkan	med	näringslivet	för	att	erbjuda	fler	hållbara	tjänster,	att	skapa	plats	
i	bostadsområde	för	att	dela	saker,	att	kommunen	erhåller	platser	att	reparera	
eller liknande.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det	innebär	att	kommunen	sätter	och	följer	upp	mål	samt	arbetar	med	rutiner	
för	att	undvika	matsvinn	genom	förebyggande	åtgärder.	Kommunen	ska	mäta	
matsvinnet	med	ett	uppsatt	mål	på	max	45	g/portion	i	genomsnitt	(lunch	eller	
middag).	I	siffran	ingår	alla	tre	typer	av	svinn:	kökssvinn,	serveringssvinn	och	
tallrikssvinn.	

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål. Det innebär att kommunen i sitt arbete med 
menyplanering	och	råvaruval	beräknar	måltidens	klimatpåverkan	och	har	satt	
mål	att	klimatpåverkan	ska	vara	maximalt	0,9	kg	CO2e/måltid	i	snitt	under	
minst	en	månad.	Alternativt	har	satt	mål	att	nyckeltalet	för	samtliga	inköpta	
livsmedel	ska	minska	till	1,7	kg	CO2e/kg	inköpta	livsmedel.

14. Vi genomför energieffektiviseringar. Det innebär att kommunen 
startar	upp	minst	ett	projekt	för	energieffektivisering	i	egna	fastigheter	med	
exempelvis	Totalmetodik	från	Belok	eller	motsvarande.

10. Vi använder cirkulära möbler. Det innebär att kommunen 
inreder	med	minst	20	procent	cirkulära	möbler	(mätt	i	antal	eller	kostnad)	i	
kommunens	organisation.	Med	cirkulära	möbler	menas	att	de	repareras	och	
används	på	nytt,	köps	begagnade	eller	återbrukas	internt.



17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. Det innebär att 
kommunen	väljer	ut	minst	en	egen	byggnad	som	har	kommande	behov	av	
renovering,	lokalanpassning	eller	demontering	och	inventerar	potentialen	för	
återbruk	i	den	byggnaden,	med	fokus	på	minst	fem	kategorier	byggvaror	som	
lämpar	sig	för	återbruk.

18. Vi har en koldioxidbudget. Det innebär att kommunen har en 
politiskt	antagen	koldioxidbudget	och	arbetar	för	en	årlig	utsläppsminskning	
i	linje	med	vad	koldioxidbudgeten	visar	behövs	för	att	nå	Parisavtalet.	
Alternativt	har	ett	politiskt	beslut	att	arbeta	för	en	årlig	utsläppsminskning	
med	hänvisning	till	Västra	Götalandsregionens	koldioxidbudget.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom 
grön obligation. Det	innebär	att	kommunen	gör	minst	en	investering	
genom	grön	obligation	som	kommunen	gett	ut	själv	eller	via	gröna	lån	från	
Kommuninvest	eller	liknande.	Gröna	obligationer	är	ett	sätt	att	låna	pengar	
till	egna	klimat-	och	miljöprojekt	och	samtidigt	erbjuda	investerare	attraktiva	
investeringsformer.

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för 
klimatet. Det	innebär	att	kommunen	bjuder	in	invånarna	till	dialog	om	
klimatåtgärder	för	att	skapa	mer	delaktighet	och	skynda	på	omställningen.	
Detta	kan	ske	i	form	av	dialogmöten	eller	workshops	dit	allmänheten	och/
eller	föreningar/organisationer	bjuds	in.	Kommunen	ska	återkoppla	och	
kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

16. Vi installerar solenergi. Det	innebär	att	solceller	prövas	i	alla	
nybyggnadsprojekt	i	kommunal	regi	och	att	minst	en	anläggning	installeras	i	
kommunen.

15. Vi bygger i trä. Det	innebär	att	kommunen	ställer	krav	på	minst	
50	procent	trästomme	i	ett	byggnadsprojekt,	antingen	i	egen	regi	eller	i	
markanvisning.
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Klimatlöften Sotenäs kommun 2022 

Klimatlöfte VGRs beskrivning av 
klimatlöftet 

Fokusområden i 
Hållbarhetsstrategi och Befintliga 
kommunala mål 

Kommentarer Förslag till 
svar 

1. Vi har en laddplan 
för kommunen. 

Det innebär att kommunen 
kartlägger laddmöjligheter och 
tar fram en plan för laddning av 
fordon där kommunen har 
rådighet vid bostäder, 
arbetsplatser, handel och 
besöksmål. Planen ska peka ut 
kommunens ansvar och hur 
kommunen kan samverka med 
aktörer som tillhandahåller 
laddning. På parkeringar vid 
kommunägda bostäder ska 
boende erbjudas laddmöjligheter. 
Planen ska utformas så att 
hållbart resande prioriteras, 
parkeringsplatser samnyttjas och 
att parkering och laddning 
prissätts marknadsmässigt. 

Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
Fokusområde Havet som 
utgångspunkt 
 
KF: 12. Sotenäs kommun har en 
välutbyggd infrastruktur och 
kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och 
motståndskraftig vilket ska främja 
utvecklingen i alla kommunens 
samhällen. 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Fyrbodals kommunalförbund har tagit 
fram en Vägledningen för publik 
laddinfrastruktur i Fyrbodal. Kommunens 
ställningstagande kring laddinfrastruktur 
och Sotenäsbostäders arbete kan 
tillsammans utgöra en grund för en 
laddplan för kommunen som kan antas 
under 2022.  

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 
 

2. Vi klimatväxlar 
Tjänsteresor. 

Det innebär ett 
klimatväxlingssystem där 
klimatbelastningen från 
kommunanställdas flyg- och 
bilresor i tjänsten beräknas minst 
årligen och åsätts ett monetärt 
värde som speglar exempelvis 

Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Sotenäs kommun kan se över 
möjligheten att arbeta fram ett system 
för klimatväxling, men i nuläget bedöms 
inte denna åtgärd som rätt prioritering. 
 

C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 
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samhällsekonomisk värdering. 
Klimatväxling används för att 
kunna stimulera önskvärda 
klimatinvesteringar och/eller 
driftsåtgärder internt i 
organisationen. 

3. Våra nya personbilar 
är klimatbonusbilar.  

Det innebär att alla nya avtal vid 
köp och hyra av personbilar till 
kommunal verksamhet ska vara 
bilar som uppfyller krav på att få 
bonus i fordonsskatt. Endast 
undantagsvis väljs andra 
personbilar som då ska uppfylla 
Upphandlingsmyndighetens 
baskrav, efter intern dispens.  

Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

För Sotenäs kommun innebär detta rena 
elbilar eller laddhybrider, eftersom vi 
inte har tillgång till biogas eller vätgas i 
kommunen. Kommunen har idag totalt 
100 personbilar varav 15 st är rena 
elbilar. Under året har kommunen även 
sökt och fått medel från 
Naturvårdsverket för att sätta upp 12 
stycken laddstolpar för våra egna bilar, 
så att vi kan fortsätta utveckla bilflottan 
för att minska koldioxidutsläppen och nå 
målet om fossilfritt 2030.  

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

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, 
exempelvis matleveranser, 
städ- och kontorsmaterial och 
parkeringsövervakning. 

Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 
 

Det ställs redan idag miljö- och 
klimatkrav vid upphandling av 
transporter. 
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
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5. Vi deltar i  
Cykelfrämjandets 
kommunvelometer 

Det innebär att insatser för 
cykling under föregående år 
mäts och redovisas. 
Undersökningen bygger  
på självrapportering av 
kontrollerbara uppgifter och 
syftet är bland annat att 
identifiera förbättringsområden.  
Deltagande i 
kommunvelometern bör ske 
under flera år för att kunna se 
förändringar över tid. 

Fokusområde Hälsa och 
välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
KF: 12. Sotenäs kommun har en 
välutbyggd infrastruktur och 
kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och 
motståndskraftig vilket ska främja 
utvecklingen i alla kommunens 
samhällen. 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Sotenäs har ingen möjlighet att delta i 
Cykelfrämjandets kommunvelometer i 
dagsläget. 

C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 

6. Vi använder en 
klimatstyrande 
parkeringsplan/policy. 

Det innebär att möjliggöra 
samnyttjande av 
parkeringsanläggningar, att 
prioritera besöks- och 
handelsparkering i centrala 
områden framför annan 
parkering, att se till att 
gatuparkering inte är 
subventionerad jämfört med 
parkeringshus, att möjliggöra 
flexibla parkeringstal med 
stimulans av bilpooler samt att 

Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
KF: 12. Sotenäs kommun har en 
välutbyggd infrastruktur och 
kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och 
motståndskraftig vilket ska främja 
utvecklingen i alla kommunens 
samhällen. 
 

Det finns ingen parkeringsplan/policy i 
dagsläget men det skulle vara möjligt 
att utarbeta en klimatstyrande sådan. 
För 2022 bedöms dock inte åtgärden 
som främsta prioritet. 
 

C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 
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frikoppla parkeringskostnaden 
från hyran av lägenheter. 

KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

7. Vi analyserar 
inköpens 
klimatpåverkan och 
ställer krav i 
prioriterade 
upphandlingar. 

Det innebär att kommunen 
bedömer var klimatkrav i 
upphandlingar gör störst nytta 
(utöver upphandlingar som tas 
upp i klimatlöfte 4) och ställer 
krav i minst tre upphandlingar 
under året. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
miljömässigt perspektiv. 
 

Klimatpåverkan är redan idag en del i 
kravställningen i våra upphandlingar.  
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

8. Vi minskar inköpen 
av fossilbaserade 
engångsprodukter 

Det innebär att kommunen helt 
går ifrån minst en fossilbaserad 
engångsprodukt eller erbjuder 
minst fem nya beställningsbara 
alternativ av 
flergångsprodukter och/eller 
engångsprodukter tillverkade 
av återvunnet eller förnybart 
material för kommunens 
verksamheter. Produkterna ska 
vara andra än de som förbjuds 
enligt EU:s 
engångsplastdirektiv. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
Fokusområde Havet som 
utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 
 

Vi arbetar kontinuerligt med att minska 
inköpen av fossilbaserade 
engångsprodukter.  
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

9. Vi möjliggör 
cirkulära arbetskläder. 

Det innebär att kommunen gör 
en inventering av inköp och 
hantering av arbetskläder inför 
kommande upphandling och 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 

Flera verksamheter använder redan idag 
återbruk eller återtagssystem medan 
andra verksamheter är intresserade av att 
utveckla liknande.  

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
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genomför minst en ny åtgärd 
för att förlänga livstiden för 
arbetskläder. Exempel på 
åtgärder kan vara att: minska 
antal modeller/ färger, använda 
generella loggor, erbjuda 
skrädderitjänster, återbruk eller 
återtagssystem. 

KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Att upphandla lokal skrädderitjänst 
skulle vara möjligt och önskvärt att 
genomföra under 2022. 

10. Vi använder 
cirkulära möbler 

Det innebär att kommunen 
inreder med minst 20 procent 
cirkulära möbler (mätt i antal 
eller kostnad) i kommunens 
organisation. Med cirkulära 
möbler menas att de repareras 
och används på nytt, köps 
begagnade eller återbrukas 
internt. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 
 

Arbetsmarknadsenheten har under 2022 
utarbetat ett system för cirkulära möbler 
i kommunen och tillsammans med IT-
enheten har en app tagits fram för digital 
katalog/ inventarieförteckning.  
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

11. Vi möjliggör för 
invånarna att låna/hyra 
produkter istället för 
att köpa. 

Det innebär att kommunen kan 
visa att minst tre olika insatser 
pågår varav minst en initieras 
under 2022. Det kan ske genom 
samverkan med näringslivet för 
att erbjuda fler hållbara tjänster, 
att skapa plats i bostadsområde 
för att dela saker, att 
kommunen erhåller platser att 
reparera eller liknande. 

Fokusområde Hälsa och 
välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Under 2021 har initiativ för att 
möjliggöra för invånare att låna/hyra 
produkter istället för att hyra. Arbetet 
bedöms kunna fortsätta och utvecklas 
under 2022. 
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

12. Vi mäter matsvinn 
i offentlig verksamhet 
och har mål 

Det innebär att kommunen 
sätter och följer upp mål samt 
arbetar med rutiner för att 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 

Måltidsenheten kommer inför 2022 göra 
ytterligare satsningar för att minska 
matsvinnet. 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
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undvika matsvinn genom 
förebyggande åtgärder. 
Kommunen ska mäta 
matsvinnet med ett uppsatt mål 
på max 45 g/portion i 
genomsnitt (lunch eller 
middag). I siffran ingår alla tre 
typer av svinn: kökssvinn, 
serveringssvinn och 
tallrikssvinn. 

KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

  

13. Vi beräknar 
klimatpåverkan från 
maten i offentlig 
verksamhet och har 
mål 

Det innebär att kommunen i sitt 
arbete med menyplanering och 
råvaruval beräknar måltidens 
klimatpåverkan och har satt 
mål att klimatpåverkan ska vara 
maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i 
snitt under minst en månad. 
Alternativt har satt mål att 
nyckeltalet för samtliga inköpta 
livsmedel ska minska till 1,7 kg 
CO2e/kg inköpta livsmedel. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
Fokusområde Havet som 
utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Måltidsenheten fortsätter under 2022 att 
beräkna klimatpåverkan från maten. 
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

14. Vi genomför 
energieffektiviseringar. 

Det innebär att kommunen 
startar upp minst ett projekt för 
energieffektivisering i egna 
fastigheter med exempelvis 
Totalmetodik från Belok eller 
motsvarande. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Sotenäs kommun gör kontinuerligt 
investeringar för 
energieffektiviseringar.  
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

15. Vi bygger i trä. Det innebär att kommunen 
ställer krav på minst 50 procent 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 

Under 2022 kommer kommunen 
antagligen inte att bygga något i egen 

C. Nej, 
detta kan vi 
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trästomme i ett 
byggnadsprojekt, antingen i 
egen regi eller i markanvisning. 

 
KF: 11. I Sotenäs kommun finns det 
tillgång till en bredd och variation av 
olika bostadsalternativ där alla finner 
ett boende. 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

regi varför denna åtgärd inte bedöms 
som rätt prioritering. 
 
 

inte göra 
2022. 

16. Vi installerar 
solenergi. 

Det innebär att solceller prövas 
i alla nybyggnadsprojekt i 
kommunal regi och att minst en 
anläggning installeras i 
kommunen. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Kommunen planerar att sätta upp nya 
solcellsanläggningar under 2022. 
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

17. Vi arbetar med 
återbruk av 
byggmaterial. 

Det innebär att kommunen 
väljer ut minst en egen byggnad 
som har kommande behov av 
renovering, lokalanpassning 
eller demontering och 
inventerar potentialen för 
återbruk i den byggnaden, med 
fokus på minst fem kategorier 
byggvaror som lämpar sig för 
återbruk. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 11. I Sotenäs kommun finns det 
tillgång till en bredd och variation av 
olika bostadsalternativ där alla finner 
ett boende. 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Det oklart i vilken utsträckning 
kommunen kommer ha möjlighet att 
återbruka byggmaterial vid eventuell 
renovering under 2022. Denna åtgärd 
bedöms därför inte som rätt prioritering. 
 

C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 
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18. Vi har en 
koldioxidbudget. 

Det innebär att kommunen har 
en politiskt antagen 
koldioxidbudget och arbetar för 
en årlig utsläppsminskning i 
linje med vad 
koldioxidbudgeten visar behövs 
för att nå Parisavtalet. 
Alternativt har ett politiskt 
beslut att arbeta för en årlig 
utsläppsminskning med 
hänvisning till Västra 
Götalandsregionens 
koldioxidbudget. 

KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Kommunen kan i nuläget inte anta löftet 
då det bedöms krävas för mycket 
resurser. 
Kommunstyrelsen besvarade motion om 
koldioxidbudget i februari 2021 om att i 
väntan på att data och verktyg för 
beräkning av koldioxidutsläpp blir mer 
tillförlitliga kommer frågan om 
kommunal koldioxidbudget fortsatt att 
bevakas, både utifrån hur staten och 
regionen agerar och hur andra 
kommuner gör. Inget nytt bedöms ha 
uppkommit sedan den bedömningen. 

C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 

19. Vi finansierar 
investeringar i egen 
verksamhet genom 
grön obligation 

Det innebär att kommunen gör 
minst en investering genom 
grön obligation som kommunen 
gett ut själv eller via gröna lån 
från Kommuninvest eller 
liknande. Gröna obligationer är 
ett sätt att låna pengar till egna 
klimat- och miljöprojekt och 
samtidigt erbjuda investerare 
attraktiva investeringsformer. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Det är inte aktuellt. C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 

20. Vi arbetar aktivt 
med invånarnas 
engagemang för 
klimatet. 

Det innebär att kommunen 
bjuder in invånarna till dialog 
om klimatåtgärder för att skapa 
mer delaktighet och skynda på 
omställningen. Detta kan ske i 
form av dialogmöten eller 
workshops dit allmänheten och/ 

Fokusområde Hälsa och 
välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 

Sotenäs arrangerar events och aktiviteter 
där vi har information om klimatarbete 
till allmänheten, bl.a. under den årliga 
Hållbarhetsfestivalen.  
Under 2021-2022 deltar Sotenäs 
tillsammans med Tanum i 
Minimeringsmästarna där hushåll bjuds 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 



 
 

Datum: 2021-10-19 

www.sotenas.se 
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eller föreningar/organisationer 
bjuds in. Kommunen ska 
återkoppla och kommunicera 
hur resultatet från dialogen tas 
omhand. 

Fokusområde Havet som 
utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

in att delta i dialog om bl.a. hållbar 
konsumtion och matsvinn som en del i 
omställningen till ett hållbart samhälle. 
Minimeringsmästarna är ett exempel på 
åtgärd inom detta löfte.  
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KSTU § 74  Dnr 2021/352 

 
Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. Den följer 
gällande lagstiftning, de nationella riktlinjerna som Livsmedelverket har tagit fram gällande bra 
måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt de nationella rekommendationerna som finns 
gällande specialkost och anpassad kost. 
 
Policyn syftar till att minimera matsvinn samt att eftersträva att öka andelen ekologiska och 
närproducerade livsmedel samt att minska miljöpåverkan genom att arbeta för att avfall källsorteras 
och minska koldioxidutsläpp. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som ska styra 
arbetet inom kommunens verksamheter. 

Beskrivning av ärendet 

Kostpolicyn har varit på remiss till Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Hållbarhetsrådet 
som ställer sig förslaget till ny kostpolicy. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som ska styra 
arbetet inom kommunens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Måltidschefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagen kostpolicy för Sotenäs kommun. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Måltidschef  
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-26 KS 2021/000352 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Hanna Brodén 
Måltidschef 

 

Kostpolicy  

Sammanfattning 
Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. Den 
följer gällande lagstiftning, de nationella riktlinjerna som Livsmedelverket har tagit 
fram gällande bra måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt de nationella 
rekommendationerna som finns gällande specialkost och anpassad kost. 
 
Policyn syftar till att minimera matsvinn samt att eftersträva att öka andelen ekologiska 
och närproducerade livsmedel samt att minska miljöpåverkan genom att arbeta för att 
avfall källsorteras och minska koldioxidutsläpp. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som 
ska styra arbetet inom kommunens verksamheter. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kostpolicyn har varit på remiss till Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och 
Hållbarhetsrådet som ställer sig förslaget till ny kostpolicy. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som 
ska styra arbetet inom kommunens verksamheter. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel samt ombyggnad för 
källsortering kan innebära en ökad kostnad. Måltidsenhetens verksamhet är till 100 % 
finansierad av Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden via portionspriset. Den 
största kostnaden är fasta kostnader i form av personal, lokaler och utrustning men även 
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av rörliga kostnader, exempelvis livsmedelskostnader. Ökade omkostnader på 
måltidsenheten kan medföra ökade måltidspriser. 
 

Regelverk  

Kostpolicyn innebär inte någon förändring av nämndernas reglementen eller gällande 
delegationsordningar, utan ska fungera som ett styrdokument. Mål och nyckeltal samt 
aktiviteter för att nå målen fastställs i kommunens mål- och resursplan utifrån 
kommunens styr- och ledningsmodell. Kommunens styrmodell innebär alltså att 
konkreta mål för måltidsverksamheten och nyckeltal kring t.ex. ekologiskt, 
närproducerat och matsvinn sätts av nämnderna i samband med budgetarbetet som utgår 
från kommunens vision, kommunfullmäktiges målformuleringar och denna policy. 
 
Gällande livsmedelslagstiftning, upphandlingsregler, Livsmedelsverkets 
rekommendationer samt rekommendationer för specialkost och anpassad kost. 
 

Organisation och personal 

Alla kommunala verksamheter och verksamheter som, på uppdrag eller genom avtal 
med kommunen, bedriver tillagning och/eller försäljning av livsmedel och 
caféverksamhet, ska ha policyn som ett vägledande dokument.  
 

Barnperspektiv 

Genom att följa Livsmedelsverkets riktlinjer om bra måltider i förskola och skola samt 
de nationella rekommendationerna för specialkost och anpassad kost ges det möjlighet 
för jämlik hälsa och hållbar utveckling för alla barn. 
 

Medborgarperspektiv 

Genom att följa Livsmedelsverkets riktlinjer om bra måltider för äldre ges det möjlighet 
för jämlik hälsa och hållbar utveckling för alla äldre medborgare med behov av 
kommunens insatser. 
 

Jämställdhetsperspektiv 

Jämlik hälsa och hållbar utveckling är en rättighet för alla. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar föreslagen kostpolicy för Sotenäs kommun. 
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Bilaga/Bilagor 
Kostpolicy 2021-10-26 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Måltidschef  
 
 

  
Hanna Brodén Eveline Savik 
Måltidschef Samhällsbyggnadschef 
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Kostpolicy för Sotenäs kommun 
 
Inledning 

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser 
och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan och välbefinnandet i 
alla åldrar. Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro 
samt främja en hållbar utveckling. Måltidsupplevelsen påverkas till stor del av 
individuella förväntningar varför matgästens möjlighet till dialog, inflytande och 
påverkan kring måltiden är viktig.  
 
 

Bakgrund och syfte 

Kommunen har en gemensam måltidsenhet för barn, ungdomar och äldre där 
kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet. 
Kostpolicyn ska också användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten. 
För övriga berörda kommunala verksamheter och verksamheter som, på uppdrag eller 
genom avtal med kommunen, bedriver tillagning och/eller försäljning av livsmedel och 
caféverksamhet, ska policyn ses som ett vägledande dokument.  
 
 

Näring 

Måltiderna ska vara näringsriktiga, goda, omväxlande och anpassade efter matgästernas 
behov. Detta uppnås genom att verksamheten följer Livsmedelsverkets riktlinjer. Vidare 
ska sensoriska kvalitetsvärden som doft, smak, utseende, konsistens och näringsinnehåll 
tas till vara genom att måltiderna i möjligaste mån ska serveras nylagade. 
 
 
Kvalité 

Måltidsverksamheten och maten ska präglas av ett tydligt kvalitets- och servicetänkande 
i samarbete mellan Måltidsenheten och beställande verksamheter. Gällande lagstiftning 
och nationella riktlinjer ska följas. Detta gäller t.ex. Livsmedelsverkets riktlinjer för 
förskola, skola och äldreomsorg samt rekommendationer för specialkost och anpassad 
kost. All berörd personal ska ha rätt kompetens för det arbete som ska utföras. 
 
                                                                         
Måltidsmiljö 

Alla måltider ska serveras i en lugn och trevlig miljö där gästen är i fokus och får ha 
inflytande och känna delaktighet. Måltiden ska vara en upplevelse för syn-, smak-, och 
doftsinne. Måltiden ska präglas av matglädje, gott bemötande och gemenskap.  
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Hållbar utveckling och upphandling 

Kommunens måltider ska genomsyras av ett ansvarstagande för miljömässiga, 
demokratiska, ekonomiska och sociala aspekter. Upphandling och hantering av 
livsmedel ska stimulera miljöriktiga och etiska inköp. Kommunens måltidsverksamhet 
ska bidra till en hållbar utveckling och präglas av ett hälsofrämjande synsätt. 
 
Kommunen ska aktivt arbeta för att minimera matsvinn samt att eftersträva att öka 
andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. Kommunen ska även eftersträva 
minskad miljöpåverkan genom att arbeta för att avfall källsorteras och koldioxidutsläpp 
minskar. 
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ON § 82   ON 2021/000063 

 
Omsorgsnämndens remissvar kring Kostpolicy för Sotenäs kommun  
 

Sammanfattning  

Kostenheten har lämnat möjlighet till nämnderna att inkomma med remissvar angående reviderad 
Kostpolicy  

Beskrivning av ärendet  

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och 
kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan och välbefinnandet i alla åldrar.  
 
Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro samt främja en hållbar 
utveckling. Måltidsupplevelsen påverkas till stor del av individuella förväntningar varför 
matgästens möjlighet till dialog, inflytande och påverkan kring måltiden är viktig.  
 
Kostenheten har lämnat möjlighet till nämnderna att inkomma med remissvar angående reviderad 
Kostpolicy.  
 
Omsorgsnämndens bedömning är att Kostpolicyn innefattar de viktiga aspekter som 
Omsorgsnämnden bevakar och att den på ett övergripande plan beskriver vikten av både kost och 
måltidsmiljö.  

Beslutsunderlag  

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2021-08-17 
Förslag Kostpolicy Sotenäs kommun 2021-01-28.  

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av Kostpolicyn utan att lämna synpunkter.  
 
Skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Måltidschef 
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UN § 65 Dnr 2021/000063  

Remiss - Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy efter ett 

beslut i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-05-18 § 23. 
 

Kommunen har en gemensam måltidsenhet för barn, ungdomar där kostpolicyn ska vara ett 
styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet. Kostpolicyn ska användas vid planering 
och uppföljning av måltidsverksamheten. För övriga berörda kommunala verksamheter och 

verksamheter som, på uppdrag eller genom avtal med kommunen, bedriver tillagning och/eller 
försäljning av livsmedel och caféverksamhet, ska policyn ses som ett vägledande dokument. 

 
Kostpolicyn innehåller redogörelse av näringsriktighet, kvalitets- och servicetänkande samt att 
måltider ska serveras i lugn och trevlig miljö. 

 

Hållbar utveckling 

Kostpolicyn innehåller dessutom rubriken Hållbar utveckling och upphandling som betyder att 

måltider ska genomsyras av ett ansvarstagande gentemot miljö, demokratiska och sociala aspekter. 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att Kostpolicyn innehåller väsentliga delar så som näring, 

kvalitet och måltidsmiljö.  
Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på föreslagen revidering av Kostpolicyn. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Remiss kostpolicy - Förvaltningschef 2021-09-07 
Protokoll KSTU § 23 2021-05-18 
Förslag Kostpolicy 2021-04-28 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av Kostpolicyn utan att lämna synpunkter. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kostchef för kännedom 
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§38  Dnr 2021/844 

Remissvar revidering av kostpolicy 
Emma Vånder presenterar förslag på remissvar till KSTU.  
 
Hållbarhetrådet har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy. Kostpolicyn ska 
vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla kommunala verksamheter där 
måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. 

Beslutsunderlag 

Revidering av kostpolicy 
Folkhälsostrategens tjänsteutlåtande 2021-10-01 
 

Hållbarhetsrådets beslut 

Hållbarhetsrådet beslutar att enhälligt ställa sig bakom förvaltningens förslag på remissvar. 

Skickas till 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kostchef 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
Eva Abrahamsson (M)     Hans-Joachim Isenheim 
Ordförande     Justerare 
 
 
Emma Vånder 
sekreterare 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-06 KA 2021/000844 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Emma Vånder, emma.vander@sotenas.se 
Folkhälsostrateg 
 

Remissvar Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Hållbarhetrådet har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy. 
Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. 

Beskrivning av ärendet 
Hållbarhetrådet har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy efter 
beslut i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-05-18 § 23   
 
Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. Den 
följer gällande lagstiftning, de nationella riktlinjerna som Livsmedelverket har tagit fram 
gällande bra måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt de nationella 
rekommendationerna som finns gällande specialkost och anpassad kost. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

En kostpolicy är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, då de offentliga måltiderna har en 
betydelsefull uppgift att främja en konsumtion som är bra för både hälsan och miljön. 
 
Genom att följa Livsmedelsverkets riktlinjer om bra måltider i förskola, skola och för äldre 
samt de nationella rekommendationerna för specialkost och anpassad kost ges det 
möjlighet för jämlik hälsa för alla invånare som tar del av den offentliga måltiden.  
 
Kostpolicyn är kopplad till Hållbarhetsstrategin och berör dess prioriterade områden 
”Hälsa och välbefinnande”, ”Hållbar konsumtion och produktion” samt ”Havet som 
utgångspunkt”. Policyn understryker att kommunen ska arbeta aktivt för att minimera 
matsvinn samt att eftersträva att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Hållbarhetsrådet beslutar att ställa sig bakom förvaltningens remissvar på Kostpolicyn för 
Sotenäs kommun.    
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Remissvar Kostpolicy för Sotenäs kommun 
Protokoll KSTU 2021-05-18 § 23 
Förslag Kostpolicy 2021-04-28 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kostchef  
 
 
 

  
Emma Vånder Per Svensson 
Folkhälsostrateg Chef Näringsliv och utveckling 
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Bilaga – Remissvar Kostpolicy för Sotenäs kommun 
Förvaltningen ser positivt på föreslagen Kostpolicy där näring, kvalitet, måltidsmiljö, 
hållbar utveckling och upphandling är viktiga faktorer i policyn.  
 
De offentliga måltiderna har en betydelsefull uppgift att både främja en konsumtion och 
kunskap om vilka livsmedel som är bra för både hälsan och miljön, vilket kan ge ökade 
förutsättningar för goda levnadsvanor. Offentliga måltider, särskilt i skolan har också en 
viktig kompensatorisk roll för att främja jämlikhet i hälsa.  
 
Att följa Livsmedelsverkets riktlinjer ger en god grund till policyn eftersom det är Sveriges 
expertmyndighet på livsmedelsområdet. Livsmedelsverkets arbete innefattar så väl ett 
jämställdhetsperspektiv som klimat- och miljöperspektiv. 
 
Kostpolicyn lyfter fram att inflytande och delaktighet är viktigt för att ge fler måltidsgäster 
chans att påverka måltidsupplevelsen och ge förutsättningar att kunna vara med och 
utveckla måltidsenheten. Det ses som viktigt att det finns en plan för hur 
delaktighetsarbetet ska gå till. 
 
Positivt att hela måltidsupplevelsen lyfts för att ge fler människor förutsättningar att få sina 
behov tillgodosedda. Det är inte bara fokus på vad som serveras, utan även hur.  
 
Det bör finnas en plan för att kostpolicyn ska uppdateras löpande, förslagsvis vid varje ny 
mandatperiod. För övrigt är det inga fler synpunkter på policyn.  
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UN § 71 Dnr 2021/000048  

Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna (S) har i en motion föreslagit att en plan tas fram för som gör det möjligt att ha 
isbanor i både Kungshamn samt Hunnebostrand i framtiden. Planen skall tas fram med frivilliga och 
föreningar. 
I Hunnebostrand finns idag en iordningsställd rink som under gynnsamma förhållanden kan spolas 
på vintertid, denna spolning ombesörjs idag av personal från kommunen. 
Vid denna anläggning finns vattenpost i direkt anslutning till rinken. 
I Kungshamn kan grusplanen utanför Idrottshallen spolas för att få fram en isyta. Vatten tas idag 
från teknikrummet i idrottshallen och detta innebär en lång framdragning av slang och ett 
vattentryck som är i minsta laget. 
Under vintern 2021 spolades denna yta av frivilliga personer som lade ner ett enormt arbete för att 
få till en åkbar isyta. 
Arbetet med att ta fram en plan som motionen föreslår kan organiseras via Kultur och Fritid. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
I Kungshamn bör en ny vattenpost tas fram för att tillgodose möjligheten till vatten närmare 
grusplanen. Kostnad för abonnemang och vattenuttag från Västvatten måste finnas med i en 
framtida plan. 

Hållbar utveckling 
Förslaget kommer ge förutsättningar för att Sotenäs kommun upplevs som en attraktiv kommun 
som skapar aktiviteter året om. Förslaget innebär en möjlighet för barn och unga att vara aktiva 
även under vintersäsongen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-10-04 § 49 
Tjänsteutlåtande Motion om isbanor i Sotenäs – Kultur- och Fritidschef 2021-09-27 
Motion Isbanor i Sotenäs kommun 2021-02-12 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-27 UN 2021/000048 
 
Utbildningsförvaltningen 
Staffan Karlander, staffan.karlander@sotenas.se 
Kultur- och Fritidschef 
 

Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun 
 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna i Sotenäs har i en motion föreslagit att en plan tas fram för som gör det 
möjligt att ha isbanor i både Kungshamn samt Hunnebostrand i framtiden. Planen skall tas 
fram med frivilliga och föreningar.  

Beskrivning av ärendet 
I Hunnebostrand finns idag en iordningsställd rink som under gynnsamma förhållanden 
kan spolas på vintertid, denna spolning ombesörjs idag av personal från kommunen. 
Vid denna anläggning finns vattenpost i direkt anslutning till rinken. 
 
I Kungshamn kan grusplanen utanför Idrottshallen spolas för att få fram en isyta. Vatten 
tas idag från teknikrummet i idrottshallen och detta innebär en lång framdragning av slang 
och ett vattentryck som är i minsta laget. 
Under vintern 2021 spolades denna yta av frivilliga personer som lade ner ett enormt 
arbete för att få till en åkbar isyta. 
 
Arbetet med att ta fram en plan som motionen föreslår kan organiseras via Kultur o Fritid 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

I Kungshamn bör en ny vattenpost tas fram för att tillgodose möjligheten till vatten 
närmare grusplanen. Kostnad för abonnemang och vattenuttag från Västvatten måste finnas 
med i en framtida plan. 
 

Hållbar utveckling 

Förslaget kommer ge förutsättningar för att Sotenäs kommun upplevs som en attraktiv 
kommun som skapar aktiviteter året om. 
 
Förslaget innebär en möjlighet för barn o unga att vara aktiva även under vintersäsongen,  
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige bifalla motionen   

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Kultur o fritidschefen 
Thérese Manchini (S) 
 
 

  
Staffan Karlander {Namn} 
Kultur- och Fritidschef {Närmsta chef} 

 
 



Från: Therése Mancini <therese.mancini@outlook.com> 
Skickat: den 15 februari 2021 08:09 
Till: REGISTRATOR KOMMUN 
Ämne: Motion till kommunfullmäktige  
Bifogade filer: Motion om isbanor i Sotenäs kommun.pdf 
 
Hej  
Bifogat finns en motion till kommunfullmäktige på torsdag. 
 
Med vänlig hälsning  
Therése Mancini  
 



 
 
Motion om isbanor i Sotenäs kommun 
	
Socialdemokraterna har ställt frågor om kommunens ansvar för spolning av isbanor i 
Sotenäs flera gånger. Svaren har varit det går inte då vattentillgång och spolutrustning inte 
går att tillgodoses på ett enkelt sätt, vi spolar nästa vinter om frosten håller i eller det går inte 
att spola för det lutar. Sista svaret vi fick i januari var att det inte fanns pengar till att spola i 
Kungshamn, däremot fungerar spolningen alldeles utmärkt i Hunnebostrand. Trots att det 
tidigare inte varit möjligt för vare sig kommunens anställda eller frivilliga att spola en isbana i 
Kungshamn har det nu trots alla svårigheter med vatten och annat blivit en verklighet med 
hjälp av det stora engagemang frivilliga och företag i kommunen gjort för att barnen i 
Kungshamn ska få en spolad isbana.  
 
Socialdemokraterna föreslår därför 
Att en plan tas fram som gör det möjligt att ha isbanor både i Kungshamn och 
Hunnebostrand i framtiden. 
Att frivilliga och föreningar involveras i arbetet med stöd av kommunen.  
 
Kungshamn 2021-02-12 

Therése Mancini (S) 
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UN § 70 Dnr 2021/000047  

Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet (V) har inkommit med en motion där man förslår att Sotenäs kommun, på prov, ska 
menssäkra toaletter i en eller flera verksamheter. Man hänvisar i motionen till andra kommuner som 
menssäkrat sina toaletter i idrottshallar, fritidsgårdar, bibliotek samt flera offentliga platser. 
Man lyfter i motionen att menssäkrade toaletter är en jämställdhetsfråga och att Sotenäs skulle 
kunna prova att menssäkra några verksamheter som skolor, Tumlarens motionsanläggning och 
bibliotek. Man menar att menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig 
bekväma att delta i olika verksamheter. En menssäker toalett innehåller mensskydd, papperskorg, 
handfat och tvål. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Att menssäkra toaletterna i de verksamheter som finns inom utbildningsförvaltningen 
medför en kostnad. 

Organisation och personal 
Att införa menssäkrade toaletter kan komma att innebära merarbete för befintlig personal. 

Hållbar utveckling 
Motionen påpekar att menssäkra toaletter är en jämställdhetsfråga då det kan bidra till att kvinnor 
och flickor känner sig bekväma att delta i olika verksamheter under både skol- och fritid. Man lyfter 
också exempel från Nya Zeeland där det nu finns gratis mensskydd till alla flickor över tolv år ur ett 
folkhälsoperspektiv – att förhindra att flickor stanna hemma under mensperioder. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-10-04 § 51 
Tjänsteutlåtande Menssäkra Sotenäs kommun - Kvalitetsutvecklare 2021-08-24 
Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 2021-03-08 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-08-24 UN 2021/000047 
 
Utbildningsförvaltningen 
Eva-Lott Grafman 
Kvalitetsutvecklare 
 

Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 
 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man förslår att Sotenäs kommun, på prov, 
ska menssäkra toaletter i en eller flera verksamheter. Man hänvisar i motionen till andra 
kommuner som menssäkrat sina toaletter i idrottshallar, fritidsgårdar, bibliotek samt flera 
offentliga platser.   

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet lyfter i motionen att menssäkrade toaletter är en jämställdhetsfråga och att 
Sotenäs skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter som skolor, Tumlarens 
motionsanläggning och bibliotek. Vänsterpartiet menar att Menssäkrade toaletter kan bidra 
till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta i olika verksamheter. En menssäker 
toalett innehåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål.  

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Att Menssäkra toaletterna i de verksamheter som finns inom utbildningsförvaltningen 
medför en kostnad. 

Organisation och personal  

Att införa Menssäkrade toaletter kan komma att innebära merarbete för befintlig personal. 
 

Hållbar utveckling 

Motionen från Vänsterpartiet påpekar att Menssäkra toaletter är en jämställdhetsfråga då 
det kan bidra till att kvinnor och flickor känner sig bekväma att delta i olika verksamheter 
under både skol- och fritid. Man lyfter också exempel från Nya Zeeland där det nu finns 
gratis mensskydd till alla flickor över tolv år ur ett folkhälsoperspektiv – att förhindra att 
flickor stanna hemma under mensperioder. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut är att bifalla Vänsterpartiets motion om att 
Menssäkra Sotenäs kommun.   

Beslutsunderlag 
Motion Menssäkra Sotenäs kommun 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef,  
Kvalitetsutvecklare 
 
 

  
Eva-Lott Grafman Ulf Blomquist 
Kvalitetsutvecklare Förvaltningschef 

Utbildningsförvaltningen 
 
 



 
 
 
 
 

Vänsterpartiet i Sotenäs 
 
Motion 
Menssäkra Sotenäs kommun 
 
Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga 
tjejers och kvinnors vardag i Sotenäs kommun. Under en livstid går kroppen 
igenom ungefär 450 menscykler, vilket innebär ca 20–25% av alla dagar under 
ca 40 år av sitt liv. Trots det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på 
offentliga toaletter som toalettpapper är. Att tamponger och bindor inte finns 
tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av världens mest 
jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 
enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor. Sedan 2018 erbjuds 
redan gratis mensskydd på skotska skolor och universitet. Nya Zeeland har 
nyligen fattat beslut om gratis mensskydd för alla skolelever som behöver det, 
mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar hemma från skolan vid mens för 
att de inte har råd med mensskydd. 
 
I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor 
och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad 
toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som 
någon gång fått sin mens vid ett oväntat tillfälle och inte haft tillgång till 
mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest för unga som nyligen 
fått sin mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet. 
 
I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. 
Forshaga kommun har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och 
en fritidsgård, biblioteken var sedan tidigare menssäkrade. Menssäkrade 
toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma att delta i olika 
verksamheter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. Sotenäs kommun skulle 
kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 
Tumlarens motionsanläggning och biblioteket. Om provverksamheten faller väl 
ut skulle den kunna utökas till fler verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt 
sätt att stärka Sotenäs kommuns arbete för jämställdhet 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 
 
- Att Sotenäs kommun, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför 
menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter 
 

Kungshamn 2021-03-08 
 
Ewa Ryberg gruppledare Vänsterpartiet Sotenäs 
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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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Forts. KSAU § 217 

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 
 
 
 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

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

Är skydd för visselblåsare nytt i svensk lag? 

Nej, det finns redan reglering som skyddar arbetstagare som slår larm. Dagens 
lagreglering innebär att arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden har 
skydd mot repressalier från arbetsgivarens sida.  

”Läs mer om tidigare lagstiftning i propositionen ”Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare 
som slår larm om allvarliga missförhållanden, prop. 2015/16:128” 

Den som är anställd inom offentlig sektor har ett särskilt långtgående skydd genom 
meddelarskyddet som regleras i grundlag. 

Hur förstärks skyddet för visselblåsare? 

Lagen stärker skyddet för visselblåsare jämfört med dagens reglering på flera sätt. 

Dagens reglering är en ren skyddsreglering vilket innebär att arbetstagaren skyddas mot 
repressalier. Nuvarande förslag innebär att det införs en tydlig ordning för hur rapporter 
om missförhållanden ska tas om hand.  

Lagen innebär att det ska införas särskilda kanaler för rapportering av missförhållanden 
och att uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av sekretess. Detta är nytt 
jämfört med dagens reglering, och innebär ett bättre skydd för den enskilde och 
tydligare krav på hur uppgifter som rapporteras ska hanteras.  

Vissa arbetsplatser har redan sådana visselblåsarfunktioner på plats. Andra arbetsplatser 
saknar sådana system, och där kommer förslaget leda till att det införs en tydlig och 
säker ordning för att larma om missförhållanden. 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Omfattas fler av lagen? 

Ja. Förslaget innebär att inte bara anställda omfattas av skyddet för visselblåsare, utan 
även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett 
företags förvaltnings- och ledningsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget. 
Skyddet gäller även innan de rapporterande personerna har börjat inom en verksamhet 
och efter att de har slutat om de fått del av information under den tid som de var 
verksamma. 

Det ska även finnas ett skydd mot repressalier som riktas mot personer som bistår vid 
rapporteringen, mot personer som har koppling till den rapporterande personen eller 
mot juridiska personer som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat 
sätt har koppling till i ett arbetsrelaterat sammanhang. 

Vad är en extern rapporteringskanal/visselblåsarfunktion? 

En extern rapporteringskanal gör det möjligt för arbetstagare att slå larm till en statlig 
myndighet som har utsetts av regeringen. Den externa rapporteringskanalen ska ta emot, 
följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom vissa 
specifika områden. Man kan visselblåsa direkt till en extern rapporteringskanal utan att 
först slå larm till den interna rapporteringskanalen. Visselblåsaren kan själv välja om 
han eller hon vill rapportera internt eller externt. 

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. 

mailto:anna-lena.hoglund@sotenas.se


 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

Telefon: 0523-66 45 19 
E-post: anna-lena.hoglund@sotenas.se 
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Förändringar i Offentlighets- och sekretesslagen 
Offentlighets- och sekretesslagen ändras i paragrafen ”Sekretess till skydd för enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden” 32 kap § 3b, läggs till,  

• Sekretess gäller i ett ärende om uppföljning enligt lagen, för personer som 
rapporterar om missförhållanden. 

• Sekretess gäller hos en myndighet i ett personalärende om avskedande, 
uppsägning, meddelande om diciplinpåföljd, eller en likande åtgärd, som har sin 
grund i ett sådant ärende om uppföljning.  

• Sekretess gäller i ett ärende om uppföljning för annan åtgärd än ovan.  
 
För andra eventuella personer som rapporterar gäller inte sekretessen och kommunen 
kan därför inte utlova anonymitet för dessa. Det är därför viktigt att informera om vad 
som gäller för rapportörer. 

Omvärldsbevakning 
Göteborgs Stad har upphandlat en oberoende visselblåsarfunktion och har 2 personer 
anställda som hanterar 70-80 anmälningar per år. 
 
Region Halland har upphandlat en oberoende visselblåsarfunktion (65 tkr vid 
upphandlingen och 20 tkr/år) och funktionen överlämnar ärenden till en utsedd grupp 
där HR-chef, kanslichef och ekonomichef ingår. Gruppen hanterar 1 ärende i veckan, 
dvs 50-60 per år. 
 
Skellefteå kommun har använt ”dynamisk upphandling” och upphandlat en oberoende 
visselblåsarfunktion och får in ca 60 anmälningar/ år, Kommunstyrelsen har beslutat att 
en extern part ska utreda. 
 
Några av de frågor som kommit in handlar om; 

• Jäv vid rekrytering 
• Jäv vid upphandling av extern tjänst 
• Stöld eller missbruk av kommunens egendom för privat vinning 

 
De menar att användarvänlighet är viktigt, man måste kunna lämna in tips på olika sätt, 
att man lämnar information om vad funktionen är till för och inte till för, att funktionen 
måste vara oberoende, självständig och ej beroende av budget. 
Det ska kännas tryggt och säkert, arbetet ska bedrivas metodiskt och ha kvalitet. 
Det ska få konsekvenser och åtgärder vidtas om utredningen påvisat oegentligheter.  
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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. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Upphandling av en visselblåsarfunktion bör göras för Sotenäs kommun och dess 
kommunala bolag och medel avsättas år 2022.  
De kommunala bolagen förväntas avsätta medel för sin del, gäller även Lysekil och 
Munkedal.  

Regelverk 

Kommunerna har skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden 
senast 2022-07-17. 

Organisation och personal  

Kommundirektören har utsett administrativ chef och HR-chef till ansvariga för 
funktionen, arbetet utförs med befintlig personal. 

Hållbar utveckling 

Ekonomisk hållbarhet, kommunen bör avsätta medel så att en visselblåsarfunktion kan 
inrättas, för att kunna följa den nya lagen. 
Social hållbarhet, stärkt skydd för den som larmar om missförhållanden på sin 
arbetsplats. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att upphandla en visselblåsarfunktion som gäller för Sotenäs 
kommun och intresserade kommunala bolag. 
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Administrativ chef 
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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. 
 
 
 
 

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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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 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

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

Bakgrund 
För närvarande har 627 kort lämnats ut och kostnaden för 2020 var för kommunen 150 
tkr. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  

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

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef  Kommundirektör 
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Göteborg 15 oktober 2021  Sotenäs Kommun 

 Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress:  Folkungag 20, Göteborg 
Tel: 031-62 92 00 
Fax: 031-62 92 01 

www.vasttrafik.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

 

Kalkyl för fria resor inom zon C för seniorer i Sotenäs 
kommun  
 
Här kommer er kostnadskalkyl för fria resor för seniorer för målgruppen 65 år och 
äldre. 
Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms, 

1. Administrationskostnad: Administrationskostnaden på 135 kr per utställt 
kort tas ut för att täcka Västtrafiks kostnader för att administrera detta 
erbjudande för kommunerna. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till 
senioren, antingen i samband med att senioren tackat ja till erbjudandet, 
eller i samband med att kortets hållbarhet har gått ut (normal hållbarhet för 
dagens kort är 11 år). Kostnaden är inte en kostnad per kort och år, utan en 
engångskostnad per utskickat kort. Kostnaden inkluderar bl.a. kortkostnad, 
brevutskick och Västtrafiks arbetstid.  
 

2. Pris per kort: Priset gäller per kort och år. Priset motsvarar det 
intäktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta erbjudande innebär 
för Västtrafik. Priset inkluderar resor med Närtrafik. Det totala priset beror 
på antalet kort. Antalet personer 65 år och äldre i Sotenäs är 3 092 st. (31 
dec 2020, enligt SCB).  Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i 
andra likvärdiga kommuner är ca 60%-80 % (då avgift inte tas ut från 
senioren). 
     Pris   

   65+ dygnet runt utan avgift 250 kr 
 

Priset baseras på Västtrafiks nuvarande zonindelning, Tre zoner, vilket innebär en 
ökad kostnad jämfört med giltighet inom en kommun. Justering för Tre zoner 
kommer att genomföras för alla befintliga avtal om seniorkort enligt tidigare 
information. Justeringen för befintliga avtal är för tillfället pausad med anledning 
av pandemin. 
 
Priserna avser 2021 års prisnivå och kommer årligen att justeras med hänsyn till 
Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga färdbevis som 
Västtrafik tillhandahåller. Denna kostnadskalkyl är giltig sex månader från ovan 
angivet datum. 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Björner Brauer   Lisa Nordberg 
Enhetschef Försäljning och Marknad  Pris- och sortimentansvarig 



Motion om fria bussresor för personer över 65 år 

Fria bussresor finns idag för personer över 75 år. Det infördes efter en motion från 
Miljöpartiet de gröna. Miljöpartiet de gröna har hela tiden strävat efter att åldersgränsen 
ska vara 65 år och nu vill vi att det ska bli verklighet.  

Det finns stora vinster med detta. Vi måste alla tänka på miljön och minska vår 
klimatpåverkan. Med ett ökat resande kollektivt kan vi behålla våra busslinjer och kanske 
till och med få tätare turer. Det blir också lättare att hitta parkering för de som verkligen 
behöver. 

För folkhälsan finns det också vinster om ensamheten hos de äldre kan minska. Med den 
nya zon-indelningen som Miljöpartiet de gröna har varit med och driva igenom så går de att 
åka gratis från Sotenäs till Uddevalla eller Trollhättan för att delta på kulturaktiviteter. 

Med de vinster som görs inom miljö och folkhälsa anser vi i Miljöpartiet de gröna att det är 
samhällsekonomiskt försvarbart att införa gratis bussresor från 65 år. 

Miljöpartiet de gröna yrkar att fria bussresor införs från 65 år. 

 

21020907 

Yngve Johansson 

Miljöpartiet de gröna 
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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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Forts. KSAU § 219 

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 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Administrativ chef 

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

 

 
2021-10-27| Tjänsteutlåtande | Kommunstyrelsen | KA 2020/000350| Sida 1(2) 

 
 

Sotenäs kommun 
Parkvägen 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

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

  
Anna-Lena Höglund  Maria Vikingsson 
Administrativ chef Kommunchef 
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Dialogmöte om kollektivtrafikens 
utveckling 

1

2021-10-20  Sotenäs kommun 



Presentationsrunda



Agenda 
❑Inledning
❑Vad har hänt sedan sist 
❑Framåtblick ifrån kommunen 
❑Framåtblick ifrån Västtrafik
❑Avslut och vad händer nu?



Inledning

Dialogmöte om kollektivtrafikens utveckling



Syfte med dagens möte
Syftet med dialogmötet är att diskutera kollektivtrafikens 
utveckling och det hållbara resandet utifrån dagens 
förutsättningar och framtida behov. 

Efter mötet ska deltagande parter känna sig informerade, 
uppdaterade och det ska finnas en samsyn kring stegen 
framåt, dels i frågor som rör kommande trafikplan men även i 
mer långsiktiga frågor. 



En hållbar samhällsutveckling
– alltid en gemensam angelägenhet

Kommuner
Samhällsplanering 

& infrastruktur

Västtrafik & 
trafikföretag

Kollektivtrafik

Dialog och 
samverkan

Ju bättre vi är på samverkan, desto enklare blir det att nå våra 
gemensamma mål.



Hänt sedan sist: 
❑ Hållplats Hunnebostrand

❑ Håby Terminalen – ombyggnation pågår

❑ Förändringar i trafikplan (trafikstart dec 2021):
▪ Linje 862/852



Här och nu
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• Resandet ökar i takt med lättade restriktioner - Osäkert läge framåt

• Fortsatt osäkert och tufft ekonomiskt läge

• Fokusområden: 
• Återfå kunder (kort sikt)
• Ekonomisk hållbarhet (medellång sikt)
• Samhällsutveckling (lång sikt)



Resandeutveckling
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Påstigande på hållplatser inom Sotenäs kommun



Resandeutveckling
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Framåtblick från 
kommunen

Dialogmöte om kollektivtrafikens utveckling



Bebyggelseutveckling
❑ I Bovallstrand byggs bostäder vid Ekelidsberget (ca 10 villor och 20 

lägenheter), dessutom flyttar ICA-affären till området från torget, 
byggnation pågår. I Bovallstrand planeras även för nybyggnation på 
Skomakarudden med ca 32 nya bostäder.

❑ Inom 3 år har områden i Hunnebostrand (Hällebo) och Ulebergshamn 
(Munkebo) utökats med 50 nya bostäder.

❑ En ny camping börjas byggas ca år 2022 vid Ödby, med ca 200 platser 
för husvagn/stuga/ställplats, varför uppåt 800 personer kan räknas bo 
där under sommaren, när anläggningen är klar

❑ Nytt bostadshus med lägenheter i gamla EM-möbler i Kungshamn 
byggs år 2022.
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...
❑ Väjern, ”Lindalsskogen och Förålarna” nybyggnation av 60 bostäder 

öster om Väjern börjar byggas 2021.
Vidare planeras Långevik 1:3 med ca 500 bostäder och Långevik 1:12 
med ca 500 bostäder, byggnationen kommer i etapper i 5-10 år.

❑ Totalt har ca 400 nya bostäder uppförts på Kleven, Smögen och 
ytterligare planeras för Kleven 2:16, ca 120-150 bostäder.

❑ Sotenäs planerar för en stor industrietablering. Om denna genomförs 
kommer detta påverka hela Sotenäs och då även kollektivtrafiken. 
Tidsplan 5 år. Kommunen har särskilda möten med Västtrafik om 
detta.
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Nya förändrade pendlingsbehov?
❑ Ja, möjligt med hänvisning till etableringen, och ev inflyttning av sillföretag Sweden 

Pelagic till Sotenäs (30 anställda) på Guleskär, och förändring av ägarstruktur för 
Llentab med ny ägare ArcelorMittal, som planerar att öka produktionen med 
ytterligare minst ett skift redan 2022 och sedan även ett tredje skift på sikt, 
bemanningen kommer öka med cirka 10-15 nya arbetstillfällen i kommunen inom 4-5 
år

❑ Corona-effekt, en del delårsboende blir helårsboende med arbetsplats i hemmet.

❑ Kommunen har ett nytt samverkansavtal med Uddevalla kommun för gymnasiet, och 
därför kommer nya pendlingstider gälla. De ungdomar som reser till Uddevalla har 
mer än 1 timmes längre resa, än de som reser till Lysekil.

(Obs. Enligt reseplaneraren är det 1h 9 min till Lysekil (gymnasiet) och 1 h 35 
min till Uddevalla (gymnasiet) från Kungshamn busstation)
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Övrigt
❑ Ombyggnationen av hållplatsen i Brygge till 

tillgänglighetsanpassad, har fått till följd att pendelparkeringen 
försvann. Detta är en försämring för de som reser från Brygge. 
Gäller även Gerlesborgsskolans minibuss som brukar hämta / 
lämna elever där. 

❑ En motion är bifallen med uppdrag att utreda hållplatsen i 
Kungshamn och att utreda om linje 862 och 860 har optimala tider. 
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❑ Det avgörande för en utveckling av kollektivtrafiken 
är en förbättring av restidskvoterna så att bussen 
blir konkurrenskraftig gentemot bilen.
▪ Expressbussar som går direkt till Uddevalla 

från både norra och södra delen av Sotenäs 
skulle förbättra restidskvoterna och göra det 
möjligt att arbetspendla till Uddevalla eller 
Göteborg med kollektivtrafik. 

▪ Vi ifrågasätter varför 860 ska gå in i 
Munkedal? På morgon/kväll bör bussen gå 
direkt, då den ändå är fullsatt efter 
Kungshamn
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Framåtblick från 
Västtrafik

Dialogmöte om kollektivtrafikens utveckling



Förutsättningar för arbetet inför 2023  
❑ Inriktning för arbetet i trafikplanearbetet:

▪ Långsiktiga mål och planer ligger kvar, men takten påverkas 
▪ Just nu inga generella besparingskrav, men inte heller någon utökning 

av budgeten för trafik. 
▪ Stora osäkerheter i resandet och hur det kommer att utvecklas och se 

ut 2023
▪ Påverkan Tre zoner
▪ Påverkan nya resvanor efter pandemin



Fokus för arbetet inför 2023  
❑ Detta innebär: 

▪ Vi utgår från, och arbetar med, den trafik vi har. 
▪ Vi genomför endast nödvändiga förändringar.
▪ Ev. nödvändiga utökningar behöver finansieras genom 

neddragning, i första hand inom samma geografiska område.
▪ Vi följer och bygger kunskap om hur resandet utvecklas för att 

förstå vad som behöver göras på längre sikt.
▪ Vi har beredskap för att förutsättningarna kan ändras.



Vy Buss AB
Trafikavtal 4134
Fyrbodal –
Lysekil

2021-09-02



Färdmedelsfördelning för de olika 
faserna i pandemin

● Framtidsspaning: Minskat resande i Peak 

● Flytt till större boyta utanför storstäder -> ökat behov regional pendling

● Ökat fritidsresande

● Fokus på marknadsföring av hållbart resande för nyrekrytering av resenärer

Källa: Trivector

https://www.trivector.se/event/nya-resvanor-under-och-efter-pandemin/?utm_medium=email&utm_source=BizWizard


Scenarier post Covid-19
● Återgång till 2019 

– Bekvämt men inte utvecklande 
eller optimalt för att nå politiska 
mål

● Nedåtgående spiral
– Nedmontering – ett kliv tillbaka i 

tiden – förödande för stadsmiljön 
och jämstäldhet

● Nya mobilitetstjänster 
– En ”personligare” kollektivtrafik –

kan minska konsumtion och 
behov av exv. bilbatterier genom 
en hög nyttjandegrad av de 
fordon som används i 
delningstjänster.

● Nya mobilitetstjänster tillsammans 
med god efterfrågan på tillgänglig 
kollektivtrafik

– Här har vi störst möjlighet att 
uppnå politiska mål!

Källa: K2 
Working
paper 
2021:12

https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/k2_working_paper_2021_12.pdf


Avslut och vad händer 
nu?

Dialogmöte om kollektivtrafikens utveckling



Tidplan

38

okt-nov maj-junvinter/vårdec
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dialogmöte

Återkoppling av 
frågor från 
dialogmöte

Fortsatt dialog 
med kommun och 

partners

Återkoppling 
av förslag till 

trafikplan

VT styrelse 
fastställer 

Trafikplan 2023

jun



Noteringar
Dialogmöte om kollektivtrafikens utveckling



Sammanfattning av dialog 
(utöver det kommun inlämnat skriftligt inför möte)

Deltagare på mötet:
Malin Kristensson, Johanna Andersson, Johan Bergek, Johan Utter, Magnus Bäverås, Anna-Lena Höglund, 
Mikael Sternemar, Ulf Blomquist, Therése Mancini
❑ Hållplatsen i Hunnebostrand – Samhällsbyggnad skriver fram ett ärende 

gällande detta. Inte ombyggd innan sommaren 2022. behöver trafikera 
inom Torget även nästa sommar. Information till kund var 
otydlig/obefintlig. Antagligen för att det inte hanterades som en 
omläggning. Det behöver bli bättre nästa år. Viktigt att säkerställa anslag 
på hållplatsen, bra info i reseplaneraren etc. JA tar med sig detta.
▪ Trafikverket har varit ute och kontrollmätt stopptiden på hållplatsen, 

den är inte lång. Ingen reglering sker heller på hållplatsen.
▪ Ser inte att det finns bekymmer att trafikera här under 

höst/vinter/vår.



Fortsatt sammanfattning av dialog 
❑ Ang företagsetableringen (Fiskodling) – VT har blivit lovade att vara med i dialogen under DP-arbetet men har 

inte hört något från kommunen sedan ett gemensamt möte i slutet av 2020.
▪ Thomas Larsson har gått i pension. Ersatt av David Fransson. ALH skickar kontaktuppgifter till MK så att 

kontakt kan etableras och Västtrafik bli uppdaterade på status.
▪ Trafikutredning ska vara klar.

❑ Stora bostadsutbyggnadsplaner i området runt Väjern (totalt 1000 tillkommande bostäder). Befolkningsmässigt 
kommer tyngdpunkten därmed på sikt flyttas åt detta håll. Hur påverkar det kollektivtrafiken? Stråket Bovallstrand 
– Hunnebostrand – Väjern – Kungshamn ökar ytterligare i betydelse. Finns en motion. Även med dessa tankar i 
ÖP som varit på samråd.

▪ Västtrafik har fått till sig motionen. Dialog har tidigare förts gällande detta och vi har tagit fram en del 
underlag. När man tittar på dagens befolkning och dagens resande är dagens stråk relevanta. Viktigt 
dock att lägga till den tillkommande bebyggelsen och titta på om det ändrar förutsättningarna. 

▪ Trafiken ligger i två avtal den lokala trafiken och Expressbusstrafiken i ett annat.
▪ MK och ALH tar en kontakt och tittar på vilka underlag man kan ta fram ytterligare.

❑ MS: Fundering kring en detalj. Varför går det en 860 och en 865 parallellt till Hallinden vid 17:20-tiden?
▪ Vi får titta på detaljerna här. Men 860 har en takttidtabell med knutpunkten för expressbusstrafiken vid 

Torp som utgångspunkt. Linje 865 trafikerar från Lysekil och de blir då parallella mot Hallinden. Turen i 
riktning mot Smögen på linje 865 är en skoltur och detta är alltså ”tillbakaturen” mot Lysekil på linjen. 
Beroende på fordonsomlopp finns det antagligen ingen anledning att justera detta.



Fortsatt sammanfattning av dialog 
❑ Gymnasiependlingen – Uddevalla är viktig gymnasieort för Sotenäs. Längre restider än till 

Lysekil. Viktigt att ungdomar inte väljer bort specifika utbildningar/program p.g.a. av långa 
restider om det kan undvikas. Att linje 860 trafikerar via Munkedal ses av kommunen om den 
enskilt viktigaste faktorn till den lång restiden.
▪ 860 Kungshamn – Uddevalla har hög restidskvot jämfört med motsvarande 

expressbussrelationer.
▪ 860 del av stråktrafiken där Munkedal är viktigt nav- med tågstation osv. Regionalt stråk.
▪ Kan man titta på förstärkningar som körs och undersöka möjligheten att i gymnasieläget 

köra bussar direkt mot Uddevalla? Kommunen menar att något motsvarande linje 1 
express i Skaraborgsområdet (Skövde – Grästorp – Trollhättan) borde kunna kollas på.
▪ Möjligt att titta på detta. Men viktigt att säkerställa att flödet är tillräckligt stort samt 

att kapaciteten Munkedal – Uddevalla finns på andra linjer.

❑ Kungshamn busstationen – Motion finns men troligtvis inte aktuellt just nu, dels med hänsyn 
till ombyggnaden i Hunnebostrand men även p.g.a. ev oönskade följdeffekter lokalt. 
Busstationen är viktig för platsen. Viktigt även att invänta hur vi ser på utvecklingen av 
busstråken innan vi tittar på ev åtgärder i infrastrukturen.



Tack!
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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 
  



 

 

 

 

Sida 1 av 2 
 
 
 
 
Sotenäs kommun  
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-11-01 KS 2021/000078 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Vikingsson 
Kommundirektör 

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 
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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. 
 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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. 

Bilaga/Bilagor 

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet Fyrbodal  
Högskolan Väst 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör 
 

  
Maria Vikingsson  
Kommundirektör  
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-11-09 KA 2021/000927 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Fredrik Handfast 
Näringslivsutvecklare 

 

Avgränsningssamråd för ett 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. 
 

Yttrande Sotenäs kommun avseende vindkraftspark Vidar 
Sotenäs Kommun tar i nuläget varken ställning för eller emot vindkraftspark Vidar i 
Skagerak. Vi har blivit ombedda att inkomma med eventuella synpunkter på delar som 
saknas i samrådsunderlag inför kommande Miljökonsekvensbeskrivning och inkommer 
här med de synpunkter som vi hittills identifierat. 
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Fisket 

Fisket är en viktig näringsgren för Sotenäs och det är av yttersta vikt att man utreder 
konsekvensen för de svenska fiskarna och säkerställer att deras möjligheter till att 
långsiktigt kunna utöva sin profession inte försämras jämfört med nollalternativet. 
Sotenäs kommun uppmanar exploatören till att ha nära och tät dialog med 
fiskerinäringens intresseorganisationer för att säkerställa detta. 

Fisket, landningsbenägenhet 

Fiskebåtar kan idag landa fisk både i Sverige, Danmark och Norge. I Sverige finns två 
huvudhamnar på västkusten vilka är i Göteborg och Sotenäs som båda även har en 
fiskauktion. En risk med vindkraftsparken är att det blir mer komplicerat att som fiskare 
ta sig från västra/norra sidan av parken till Sverige och därför minska 
landningsbenägenheten hos fiskare att landa fisken i Sverige. Detta bör utredas och 
synliggöra vilka konsekvenser det innebär för lokala näringar. Även aspekten om den 
nationella livsmedelsförsörjningen i Sverige bör belysas. Detta skulle rimligtvis även 
öka landbaserad transport av råvara från Norge/Danmark till Sverige med medföljande 
klimatpåverkan som också bör adresseras. 

Följdeffekter av ev minskad landningsbenägenhet i Sverige 

Exploatören bör även utreda effekter av eventuell minskad landningsbenägenhet i 
Sverige i nästkommande steg efter landningshamnar och auktioner. I Sotenäs och vissa 
andra kommuner i Bohuslän har vi en stor livsmedelsindustri som är beroende av råvara 
från havet. Det är viktigt att inkludera effekten av minskad landning för råvara som 
behövs till dessa industrier i svenska hamnar. Dels utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv (riskerar vi industrijobb?), dels utifrån ett miljöperspektiv (ökade 
landtransporter) samt utifrån ett nationellt försörjningsperspektiv. Sotenäs kommun 
uppmanar exploatören att arbeta med Fiskbranschens Riksförbund för att kunna 
kvantifiera möjliga konsekvenser. 

Effekten på levande organismer 

Enligt utsago från lokala fiskare uppstår i Skagerak ett ”virvelfenomen” som skapar 
unika möjligheter för tex tillväxt av plankton. Det är således av stor vikt att utredningen 
inte begränsas till hur fiskar påverkas av vindkraftverken, fundament kablar etc utan att 
man analyserar hela ekosystemets eventuella påverkan. Drabbas fiskarnas föda negativt 
av vindkraftverken kommer även fiskebestånd att drabbas i steg två.  
Lokala organismer, t.ex. vissa snäckor, orienterar efter jordens magnetfält och kan 
därför påverkas i sitt födosök av elektromagnetiska fält från kablarna i området. Man 
bör se över kunskapsnivån om de arter som lever i området. 

Flyttfåglar 

Området är placerat över ett område där flyttfåglar enligt uppgift ofta flyger. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bör utreda hur flyttfåglar kommer påverkas av 
vindkraftverken. 
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Visualisering 

Då Sotenäs kommun har en unik miljö och är ett stort turistmål är det viktigt att den 
visuella påverkan blir minimal. Det är viktigt att visualisera effekten av 
vindkraftparken, både dag- och nattetid, från olika positioner efter kusten.  
 

Konsekvensbeskrivning 
Yttrandet belyser de för Sotenäs kommun viktiga aspekterna för vårt befintliga 
näringsliv. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt tjänsteutlåtandet från 
näringslivsutvecklare daterat 2021-11-09. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande näringslivsutvecklare daterat 2021-11-09 
Samrådsunderlag Vidar daterat 2021-05-21 

Beslutet skickas till 
Näringslivsutvecklaren 
Chef för Näringsliv och Utveckling 
 
 

  
Fredrik Handfast Per Svensson 
Näringslivsutvecklare Chef Näringsliv och Utveckling 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-11-09 KA 2021/000927 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Fredrik Handfast 
Näringslivsutvecklare 

 

Avgränsningssamråd för ett 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. 
 

Yttrande Sotenäs kommun avseende vindkraftspark Vidar 
Sotenäs Kommun tar i nuläget varken ställning för eller emot vindkraftspark Vidar i 
Skagerak. Vi har blivit ombedda att inkomma med eventuella synpunkter på delar som 
saknas i samrådsunderlag inför kommande Miljökonsekvensbeskrivning och inkommer 
här med de synpunkter som vi hittills identifierat. 
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därför påverkas i sitt födosök av elektromagnetiska fält från kablarna i området. Man 
bör se över kunskapsnivån om de arter som lever i området. 

Flyttfåglar 

Området är placerat över ett område där flyttfåglar enligt uppgift ofta flyger. 
Miljökonsekvensbeskrivningen bör utreda hur flyttfåglar kommer påverkas av 
vindkraftverken. 
  



 

 

 

 

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

Sida 3 av 3 

Visualisering 

Då Sotenäs kommun har en unik miljö och är ett stort turistmål är det viktigt att den 
visuella påverkan blir minimal. Det är viktigt att visualisera effekten av 
vindkraftparken, både dag- och nattetid, från olika positioner efter kusten.  
 

Konsekvensbeskrivning 
Yttrandet belyser de för Sotenäs kommun viktiga aspekterna för vårt befintliga 
näringsliv. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt tjänsteutlåtandet från 
näringslivsutvecklare daterat 2021-11-09. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande näringslivsutvecklare daterat 2021-11-09 
Samrådsunderlag Vidar daterat 2021-05-21 

Beslutet skickas till 
Näringslivsutvecklaren 
Chef för Näringsliv och Utveckling 
 
 

  
Fredrik Handfast Per Svensson 
Näringslivsutvecklare Chef Näringsliv och Utveckling 

 



 

 
 
 
  
 
        
 

 
 
 
 
 
 
         28 oktober 2021 

 

Vindpark Vidar   
   
Underlag för avgränsningssamråd gällande havsbaserad vindkraftpark i norra delen av 
Skagerrak - inför ansökan om tillstånd för vindpark och tillhörande internkabelnät 
enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och lagen om kontinentalsockeln (KSL) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  Samrådsunderlag – vindpark Vidar 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
Administrativa uppgifter 
 

Projektnamn: Vidar 
 

Verksamhetsutövare/sökande Zephyr Vind AB 
William Gibsons väg 1A 
43376 Jonsered 
 
Tel: 010-265 70 00 
Email: info@zephyrvind.se 
 
Organisationsnummer: 559276-9987 
 
 
Kontaktpersoner:  
 
Simon Landqvist 
E-post: simon@zephyrvind.se 
Tel: 0706 02 34 27 
 
Ronja Ringvall 
E-post: ronja@zephyrvind.se 
Tel: 0708 21 10 83 
 

Miljökonsult AquaBiota Water Research AB 
 
Frida Seger (M.Sc. Marina vetenskaper – Biologi) 
Emilia Benavente Norrman (M.Sc. Marinbiologi) 
Felix Van Der Meijs (M.Sc. Marinbiologi) 
Erik Isaksson (B.Sc. Biologi) 
Anders Jönsson (Fil. Dr. Biogeokemi) 

Juridiskt ombud Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 
 
advokat Mikael Berglund 
jur.kand. Sara Erdholm 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Samrådsunderlag – vindpark Vidar 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inbjudan till samråd  
 
Vid ett avgränsningssamråd ges myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra med information och 
inkomma med synpunkter på ett planerat projekt (samrådsyttrande). Information och synpunkter inhämtas 
gällande miljökonsekvensbeskrivningens kommande innehåll och utformning, samt om den planerade 
verksamhetens lokalisering, utformning, omfattning och de miljöeffekter planerad verksamhet kan antas 
medföra. Vi önskar att man i första hand lämnar ett skriftligt samrådsyttrande för att vi på ett så sakligt och 
korrekt sätt som möjligt ska kunna sammanställa inkomna yttranden i en samrådsredogörelse och ta dem i 
beaktande i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Samrådsyttrande lämnas via email till e-postadress: info@zephyrvind.se  
 
Alternativt med brev till: 
 
Zephyr Vind AB 
William Gibsons väg 1A 
433 76 Jonsered 
 
Märk e-postmeddelandet eller brevet med ert organisationsnamn/namn samt ”Yttrande Vidar”. 
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Sammanfattning 
 
Zephyr Vind AB planerar att ansöka om tillstånd för vindkraftpark Vidar till havs inom Sveriges ekonomiska 
zon i norra delen av Skagerrak. Vindparken förväntas generera omkring 5,5 TWh el per år, vilket motsvarar 
elanvändningen för ca 1 miljon hushåll. Projektområdet är beläget ca 25 km väster om Väderöarna och 
närmsta avstånd till fastlandet är ca 35 km, se karta Figur 1. 
 
Zephyr avser ansöka om tillstånd för etablering av vindparken enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon (”SEZ”) samt om tillstånd för tillhörande internkabelnät enligt lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln (”KSL”). Härutöver kräver projektet ytterligare tillstånd, såsom tillstånd för 
undersökningsarbeten inför anläggningsstart m.m. I ljuset av regeringens uppdrag till Svenska kraftnät 
omfattar inte aktuellt samråd anläggande av exportkablar in till land. Inför nämnda ansökningar om tillstånd 
håller Zephyr ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 29–32 §§ miljöbalken. Syftet med avgränsningssamrådet är 
att samla information och synpunkter från olika parter som bidrar till ansökningarna och deras 
miljökonsekvensbeskrivningar inför kommande tillståndsprövningar. Det ska i sammanhanget framhållas att 
bolaget nu direkt håller ett avgränsningssamråd, i stället för ett inledande s.k. undersökningssamråd eftersom 
bolaget bedömer att projektet kan medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Projektet kommer efter genomfört samråd att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning som kommer att 
utgöra underlag för prövningen enligt såväl SEZ som KSL. Detta bidrar till att öka transparensen kring 
projektets potentiella omgivningspåverkan samt underlätta bland annat myndigheters remissarbete. 
 
Vindparken beräknas att bestå av maximalt 91 vindkraftverk samt tillhörande utrustning såsom 
transformatorstationer och internt kabelnät mellan vindkraftverken. Vindkraftverken kommer att ha en 
totalhöjd på maximalt 340 meter, men kan även bli lägre beroende på mest effektiva teknik vid tiden för 
etableringen. Storleken på vindkraftverken kommer i sin tur sedan att påverka antalet vindkraftverk och 
slutlig placering inom projektområdena. I detta samrådsunderlag presenteras två exempellayouter, en layout 
med 66 verk och 340 m totalhöjd respektive en layout med 91 verk och 260 m totalhöjd.  
 
I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer påverkan från etablering och drift av vindparken att 
beskrivas i förhållande till flertalet aspekter, såsom påverkan på naturmiljö, marina däggdjur, fåglar, sjöfart, 
fiske, försvarsintressen, landskapsbild m.m. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer även att beskriva de 
skyddsåtgärder som föreslås att tillämpas. Ansökningarna enligt SEZ respektive KSL planeras att ges in under 
2023 och parken beräknas kunna vara i drift ca 2029-2031, allt förutsatt att erforderliga tillstånd erhålls i tid. 
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1. Bakgrund 

 
1.1 Inledning 
 
Zephyr Vind AB (”Zephyr” eller ”bolaget”), ett dotterbolag till det norska bolaget Zephyr AS, planerar att 
etablera en havsbaserad vindkraftspark i Sveriges ekonomiska zon ca 25 km väster om Väderöarna, se Figur 1. 
(”Projektområdet”).  
 
Den planerade vindkraftsparken är belägen utanför territorialgränsen, i Sveriges ekonomiska zon. Som 
utgångspunkt är svensk lag inte tillämplig utanför territorialgränsen, men Sverige har i enlighet med 
förutsättningarna i FN:s havsrättskonvention, i SEZ respektive KSL satt upp tillståndskrav för aktuell 
verksamhet samt hänvisat till bland annat miljöbalken för genomförande av samråd, upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivning, m.m.  
 
För uppförande och drift av anläggningar (vindkraftverk med tillhörande anläggningar) i                     den ekonomiska 
zonen krävs således tillstånd enligt SEZ, vilket meddelas av regeringen. En ansökan om tillstånd enligt SEZ 
handläggs av miljödepartementet. Zephyr avser att söka tillstånd enligt SEZ för att uppföra och driva en 
gruppstation för vindkraft om upp till 91 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 340 meter. 

En ansökan enligt SEZ ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och föregås av en samrådsprocess med 

relevanta myndigheter, organisationer, allmänhet och andra berörda parter. 

Vindkraftverken kommer att sammankopplas med kablar som utgör det så kallade interna kabelnätet inom 

vindparksområdet. För nedläggning och bibehållande av undervattenskablar på kontinentalsockeln krävs 

tillstånd enligt KSL, vilket också meddelas av regeringen. En ansökan om tillstånd enligt KSL handläggs av 

näringsdepartementet. 

 

Zephyr avser att lämna in en ansökan om tillstånd enligt KSL i samband med bolagets ansökan om tillstånd 

enligt SEZ. 

För anslutningskabel från vindparken till anslutningspunkt på land kommer tillstånd att           behöva sökas i 

särskild ordning enligt KSL för nedläggning av undervattenskabel på kontinentalsockeln, tillstånd enligt 

miljöbalken vad avser sträckningen i territorialvattnet samt koncession enligt ellagen inom samma vatten. 

Dessa tillstånd kommer att sökas i ett senare skede och kommer då att omfattas av ett särskilt samråd. Ett 

skäl till detta är Svenska kraftnäts uppdrag av regeringen att etablera anslutningspunkter till stamnätet ute 

till havs i svenskt territorialvatten. En ansökan om nedläggande av anslutningskablar från parken kommer i 

sådant fall avse en sträckning till en sådan anslutningspunkt. 
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Figur 1. Lokalisering av projektområdet för vindpark Vidar. 

1.2 Samrådsunderlag 

Denna samrådshandling utgör underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-31 § miljöbalken inför 

ansökan om tillstånd enligt SEZ och KSL. Detta samrådsunderlag innefattar information om den planerade 

vindkraftsparkens lokalisering, omfattning och utformning, identifierade motstående intressen, samt om 

Miljökonsekvensbeskrivningens (”MKB”) tänkta innehåll och utformning. Förutom uppförande och drift 

av vindparken omfattar samrådsunderlaget även anläggande och bibehållande av internkabelnätet intill 

en eller flera transformatorstationer. Detta samråd omfattar inte anslutningskabel från vindparken till 

anslutningspunkt på land. Samrådsunderlaget ligger till grund för samråd med myndigheter, kommuner, 

organisationer samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt 

den allmänhet som kan antas bli berörd av verksamheten eller åtgärden. 

Kommande planering av projektet, tillståndsansökan med tillhörande MKB kommer ta i beaktande och 

utformas utifrån vad som framkommer under samrådet. MKBn kommer också innefatta fördjupade 

beskrivningar och resultat från fältstudier och inventeringar utförda av expertis inom området. 

Synpunkter och relevant information ska senast 18 december 2021 lämnas skriftligen till Zephyr Vind 

AB, genom e-post till: info@zephyrvind.se  

 

eller med brev till:  

 

Zephyr Vind AB,  

Att: Vidar  

William Gibsons väg 1A 

 433 76 Jonsered 
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1.3 Samrådets avgränsning 

1.3.1 Avgränsning av aktuellt samråd 
Detta samrådsunderlag för vindpark Vidar utgör underlag inför tillståndsprövning gällande etablering och drift 
av vindparken. Den verksamheten prövas enligt 5§ SEZ. Samrådet utgör även underlag inför tillståndsprövning 
av det interna kabelnätet som planeras att anläggas inom vindparken. Sådan förläggning av elkabel prövas 
enligt 3a § KSL. Dessa prövningar handläggs av regeringen (Miljö- respektive Näringsdepartementet) som 
lämnar beslut om tillstånd kan medges. Härutöver omfattar samrådet även de geofysiska och geotekniska 
undersökningsarbeten (inklusive borrning) som måste genomföras i samband med detaljprojektering av 
vindkraftparken (dvs. före konstruktionsstart). 
 
Samrådet och den kommande bedömningen av miljöeffekter avgränsas i sak till projektet, dvs etablering, drift 
och avveckling av vindkraftparken Vidar med tillhörande infrastruktur inom Projektområdet. Till 
vindkraftparken hör i huvudsak vindkraftverk inklusive fundament/förankring, kabelnät och 
transformatorstationer. 
 
Tidsmässigt avgränsas samrådet och den kommande miljöbedömningen till vindkraftparkens totala livslängd, 
dvs etablering, drift och avveckling av vindparken. 
 
Den geografiska avgränsningen av samrådet utgår från det direkta ianspråktagna området och omgivande 
områden (förutsatt att påverkan kan uppkomma) samt de värden som riskerar påverkas av etablering, drift 
och avveckling av vindkraftparken med tillhörande infrastruktur. Den geografiska avgränsningen varierar 
således beroende på vilken påverkansfaktor som är aktuell. Påverkan för grumlande eller bullrande 
verksamhet i havet avgränsas geografiskt utifrån hur långt de grumlande partiklarna och ljudet bedöms kunna 
spridas. För visuell påverkan på landskapsbilden görs avgränsningen utifrån det område där vindkraftverken 
bedöms bli synliga. 
 
Samrådskretsen omfattar särskilt berörda myndigheter, kommuner, organisationer, bolag, övriga enskilda och 
den allmänhet som kan tänkas bli berörda av projektet. Eftersom Projektområdet är beläget utanför 
territorialgränsen finns inga berörda vattenägare i detta område. Den preliminära bedömningen är att 
vindkraftparken på ett betydande sätt även kan påverka miljön utanför Sveriges gräns. Om ett projekt på ett 
betydande sätt kan påverka miljön utanför Sveriges gräns ska berörda länder i enlighet med 
Esbokonventionen ges tillfälle att yttra sig genom ett så kallat Esbo-samråd. Zephyr kommer även att 
förbereda ett underlag för sådant Esbo-samråd och därefter initiera en dialog med Naturvårdsverket, som är 
den svenska myndighet som har ett samordningsansvar enligt Esbo-konventionen. Resultatet av ett sådant 
samråd kommer att behandlas och, i vad mån relevant, beaktas i kommande MKB. 
 

1.3.2 Andra tillståndsprövningar, ej innefattade i detta samråd 
Inför en etablering av vindpark Vidar behövs även andra tillstånd enligt nedan. Dessa tillstånd krävs för att 
kunna anlägga en anslutningskabel mellan vindparken och anslutningspunkt på land eller i kustområdet. 
Samråd inför dessa tillståndsansökningar kommer dock att ske separat vid en senare tidpunkt. 

- Tillstånd enligt ellagen, så kallad koncession, för etablering och drift av landanslutningskablar inom 
Sveriges territorium. 

- Tillstånd enligt miljöbalken för etablering och drift av landanslutningskablar inom Sveriges 
territorium. 

- Tillstånd enligt KSL för etablering och drift av landanslutningskablar på kontinentalsockeln (syftande 
till sträckan från vindparken till anslutningspunkt på land eller nära anslutning till land). 

Till följd av att exakt anslutningspunkt inte är vald, huvudsakligen med anledning av Svenska kraftnäts 

planeringsarbete, kommer denna planläggning att ske i ett senare läge.  
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1.4 Om nationella behovet av förnyelsebar energi genom vindkraft 
 
Sveriges riksdag antog 2018 målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 och att inga 
nettoutsläpp av växthusgaser ska ske till atmosfären år 2045. Utbyggnaden av vindkraft för elproduktion är av 
avgörande betydelse för att kunna ställa om det svenska samhället till att bli fossilfritt och nå klimatmålen. 
Sveriges goda förutsättningar till förnybar elproduktion möjliggör även elexport till andra länder vilket bidrar 
till utsläppsminskningar på andra marknader när elproduktion från kol- och gaskraftverk kan ersättas av 
fossilfri svensk el. För att nå Sveriges uppsatta energi- och klimatmål har Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket angett att det behöver skapas förutsättningar för att vindkraften ska stå för 100 TWh 
elproduktion årligen år 2040. Detta innebär en tredubbling av el från vindkraft jämfört med 2020.  
Därtill kommer flera nystartade projekt och kommande etableringar med stor elkonsumtion såsom 
omställning av bland annat stål- och järnproduktion samt batterifabriker och serverhallar. 
 
Enbart vindparken Vidar har potential att producera 5,5 TWh/år, vilket motsvarar ca 4 % av Sveriges elbehov 
eller hushållsel för ca 1 miljon svenska hushåll. Det innebär att vindparken kan ge ett betydande bidrag till att 
nå Sveriges mål om minskade utsläpp och förnybar elproduktion.  
 
En av utmaningarna i det svenska elsystemet är begränsad överföringskapacitet i transmissionsnätet 
(stamnätet). Merparten av den installerade vind- och vattenkraften är lokaliserad i norra Sverige medan 
kärnkraften är den dominerande energikällan för elproduktion i södra Sverige, där även förbrukningen är som 
högst. När den åldrande kärnkraften i allt större utsträckning fasas ut riskerar obalansen i det svenska 
kraftnätet förvärras. Därför är det viktigt att den kapacitet som fasas ut ersätts av nya storskaliga förnybara 
elproduktionsanläggningar. På land begränsas potentialen för vindkraft som kan installeras i södra Sverige av 
en hög befolkningstäthet och markanvändning i andra syften, men det finns gynnsamma förhållanden för 
havsbaserad vindkraft runt om kusterna i södra Sverige. En av de stora fördelarna med att bygga vindparker 
till havs är att högre vindhastigheter gör mer vindenergi tillgänglig jämfört med på land. Samtidigt är 
vindhastigheten jämnare till havs vilket leder till en mer stabil elproduktion. Tack vare färre fysiska 
begränsningar för transport och installation av turbiner till havs är det även möjligt att använda större 
turbiner än på land. Detta gör att turbiner med högre effekt kan användas och därmed blir elproduktionen 
per installerad turbin högre, vilket innebär att en mindre yta behöver tas i anspråk. Sammantaget finns ett 
stort behov av förnybar el samtidigt som det finns goda förutsättningar för att bygga vindkraft till havs i 
Sverige.  
 
Flytande fundament öppnar upp möjligheter i nya områden på djupare vatten och med stora avstånd från 
land. Detta i sin tur ger en intressant och unik möjlighet till storskalig förnybar elproduktion i en del av Sverige 
där elbehovet är stort. 
 

1.5 Om Zephyr Vind AB 
 
Zephyr Vind AB är ett helägt dotterbolag till det norska bolaget Zephyr AS. Zephyr AS ägs av tre norska 
energibolag med kommunala ägare i grunden. Østfold Energi AS är den största aktieägaren med 50% ägande 
av Zephyr. Østfold Energi AS ägs i sin tur av Viken fylkeskommun och kommunerna inom gamla Østfold fylke. 
De tre ägarbolag har idag stora innehav av kraftproduktion, däribland främst vattenkraft i Norge med en 
samlad årsproduktion på över 5 TWh. 
 
För närvarande har Zephyr sammanlagt 125 vindkraftverk i drift under förvaltning. Inräknat de vindparker 
som just nu byggs har bolaget utvecklat och etablerat närmare 700 MW sedan starten 2006. Bolaget har även 
verksamhet på Island. Det nordiska huvudkontoret är beläget i Sarpsborg och det svenska kontoret är beläget 
utanför Göteborg.  
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2. Projektbeskrivning 
 

Vindpark Vidar planeras att bestå av 66 till 91 vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 340 meter. 

Vindkraftsparken beräknas kunna producera 5,5 TWh/år, vilket motsvarar ca 4 % av Sveriges elbehov eller 

hushållsel för ca 1 miljon svenska hushåll. 

 

2.1 Lokalisering 
 

Projektområdet Vidar är lokaliserat i norra Skagerrak i havet mellan Sverige och Norge. Projektområdet 
ligger i Sveriges ekonomiska zon och angränsar till den Norska ekonomiska zonen i väster, se Figur 2. 

Kortaste avstånd till fastlandet i Sverige är ca 35 km och avståndet till närmsta fastland i Norge är ca 40 km. 
Området ligger närmast kommunerna Strömstad, Tanum och Sotenäs längs den Bohuslänska kusten. 

Projektområdet omfattar en area om ca 201 km2. Djupförhållandena inom området varierar mellan ca 100–
327 meter, med ett medeldjup omkring 167 meter.  

 
 

 
Figur 2. Lokalisering av projektområdet för vindpark Vidar. 
 

2.2 Översikt av projektet 
 

Vidar kommer att bestå av upp till 91 vindkraftverk som kopplas samman med ett internt kabelnät. Dessa 

kablar ansluts till en eller flera transformatorstationer. Från transformatorstationerna förläggs kablar in till 

fastlandet alternativt till anslutningspunkt till havs för anslutning mot stamnätet. I detta tidiga skede av 
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projektutvecklingen är det ännu inte fastlagt vilken anslutningspunkt på stamnätet som kommer att nyttjas. 

Därav omfattas inte denna kabelsträckning av aktuellt samråd och detta samrådsunderlag. 

Inom projektområdet planeras även en eller flera vindmätningsmaster att resas för att fastställa 

vindförhållandena i området. 

Översiktliga tekniska fakta - vindpark Vidar 

 

Antal verk 66–91 

Vindkraftverkens totalhöjd Upp till 340 meter 
Vindparkens yta 201 km² 
Uppskattad total installerad effekt Ca 1 400 MW 
Uppskattad årlig produktion Ca 5 500 GWh 
Förankring Flytande fundament 

 

2.3 Alternativa utformningar 

Kommande MKB kommer att redogöra för nollalternativet och innehålla en beskrivning av möjliga 

alternativa lokaliseringar respektive alternativa utformningar av   vindparken. Se mer om valet av 

lokaliseringen under avsnitt 5 nedan. 

 

2.4 Vindparkens utformning 
 

Zephyr har för avsikt att ansöka om tillstånd för uppförande och drift av en vindpark inom ett geografiskt 

avgränsat område. Exempellayouter presenteras nedan och kommer även att presenteras i kommande 

ansökan och MKB. De individuella, specifika positionerna för vindkraftverken kommer att fastställas inför 

byggnation med hänsyn till vid tidpunkten mest lämpliga turbiner och övrig teknik. 

Ansökan avser omfatta ett projekt med vindkraftverk med en totalhöjd upp till maximalt 340 meter. 

Till följd av att det är många år kvar tills en etablering av vindpark Vidar kan vara möjlig så är det svårt att 

förutse exakt vilken modell och storlek på vindkraftverken som är optimal vid tidpunkten för etablering. 

Därav anges i samrådsunderlaget en maximal totalhöjd och maximalt antal vindkraftverk inom 

Projektområdet. Detta gynnar tillämpningen av principen om bästa möjliga teknik, låt vara att bolagets 

kommande MKB kommer att beskriva potentiell omgivningspåverkan som kommer att möjliggöra denna 

flexibilitet. Tabell nedan visar två olika möjligheter till utformning av vindkraftparken utifrån olika storlek på 

vindkraftverken.  

 Exempel 1 Exempel 2 

Totalhöjd (m) 340 260 

Rotordiameter (m) 310 230 

Antal vindkraftverk 66 91 

Effekt per vindkraftverk (MW) 20+ 15 

Utifrån ovanstående två möjliga utformningar så har Zephyr i detta skede tagit fram två olika 

exempellayouter, se karta i Figur 3 och Figur 4. Dessa visar hur vindparken skulle kunna utformas på två olika 

vis inom projektområdet. Det ska framhållas att det är exempellayouter och att utformning enligt kommande 

ansökan således inom dessa geografiska områden kan se annorlunda ut. 
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Figur 3. Exempellayout med sammanlagt 66st vindkraftverk inom projektområdet 

 

 
Figur 4. Exempellayout med sammanlagt 91st vindkraftverk inom projektområdet. 
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Exempellayouterna utgör exempel på hur vindkraftverkens positioner skulle kunna utformas för optimal drift 

baserat på vindkraftverkens dimensioner, möjliga förluster på grund av turbulens, separationsavstånd, med 

mera. Den slutliga utformningen av vindkraftsparken vad gäller positioner, rotorstorlek och totalhöjd 

kommer, som angivits ovan, att fastställas i ett senare skede efter samråd, närmare fältinventeringar och 

utredningar har genomförts. Risk- och säkerhetsanalyser avseende farleder och sjöfart samt eventuella 

anpassningar för yrkesfiskeintressen i området antas också inverka på vindkraftverkens slutliga placering och 

områdets utformning. Zephyr vill således i detta läge inte begränsa layouten till enbart dessa två alternativ. 

Begränsningen för detta samråd avser en maximal totalhöjd om 340 meter och maximalt antal vindkraftverk 

om 91. 

 

Vindpark Vidar planeras med flytande fundament, bland annat på grund av de stora djupen som råder i 

området.  
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3. Teknisk beskrivning 
 
I detta kapitel presenteras en övergripande teknisk beskrivning av vindkraftsparken och dess tekniska 
komponenter. Möjligheten för att kombinera vindparken med vätgasproduktion presenteras också kortfattat. 
 
Det ska återigen framhållas att teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet går fort, i synnerhet vad avser 
havsbaserad vind, varför nedanstående är en övergripande beskrivning av tekniken kring en havsbaserad 
vindpark. Zephyr vill därmed i samrådet inte begränsa teknikval, utan detta kommer att beskrivas närmre i 
kommande MKB och tillståndsansökan. 

 

3.1 Vindparkens utformning 
 
Elen som vindkraftverken producerar överförs via ett kabelnät inom vindparken (internkabelnät) till en eller 
flera transformatorstationer inom vindparken. Dessa transformatorstationer kallas för OSS:er (Offshore 
substation). 
 
Internkabelnätet förläggs mellan vindkraftverken på eller i havsbottnen och fungerar även som 
kommunikationslänk mellan respektive vindkraftverk med hjälp av en inbyggd fiberoptisk kabel. Efter 
transformering till högre växelspänning eller omformning till högspänd likström överförs den producerade 
elen via anslutningskablar till anslutningspunkten på fastlandet. Dessa anslutningskablar till land omfattas 
dock inte av detta samråd utan kommer att hanteras i ett separat samråd och tillståndsansökan när val av 
plats för anslutningspunkten på eller närmare land är bekräftad av nätägaren. 
 
Zephyr utvärderar olika storlek på vindkraftverken och lämpligaste utformningsalternativ som styrs av en rad 
faktorer. Lämpligaste utformningen styrs av såväl tekniska förutsättningar som t.ex. geologiska egenskaper, 
miljöpåverkan och vindförutsättningar. Kommande MKB kommer att redovisa detta närmare. Samtidigt sker 
en ständig teknikutveckling under den långa tid som planeringen och tillståndsprövningen pågår. 
Utgångspunkten är att Zephyr samråder och ansöker om tillstånd för en maximal totalhöjd och maximalt 
antal verk som då kommer bli föremål för tillståndsprövningen. Kommande MKB kommer utifrån varje 
individuell påverkansaspekt (såsom påverkan på fåglar, sjöfart, marina däggdjur, m.m.) att utgå från ett så 
kallat ”worst case” inom spannet mellan totalhöjd och maximalt antal verk.  

 

3.2 Vindkraftverk 
 
Ett vindkraftverk består huvudsakligen av 
torn, maskinhus, rotor och fundament. 
Rotorn är vanligtvis monterad på en 
horisontell axel, men det förekommer även 
modeller med vertikal axel. Fundamenten 
på havsbaserade vindkraftverk kan antingen 
förankras direkt i botten eller så används en 
annan utformning med flytande fundament 
som har en enklare och mindre förankring i 
botten. Mer om detta under kommande 
avsnitt om Fundament. 

 
 
 

Figur 5. Skiss som visar vindkraftverk med vertikal axel och 
vindkraftverk med horisontell axel. (Bild Boverket) 
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3.3 Fundament 
 
För vindpark Vidar planeras flytande fundament. Generellt sett är dessa dyrare att etablera än 
bottenförankrade fundament. Zephyr bedömer dock att denna kostnad kan vara hanterbar tack vare 
kommande teknikutveckling samt att områden kan väljas mer oberoende av bottendjup och då även 
områden med bättre vindförutsättningar. Flytande fundament har också fördelen att de bedöms ge lägre 
påverkan på bottenmiljön och marina däggdjur som är känsliga för ljud som uppstår vid byggnation, till 
exempel vid pålning. 
 
I projektområdet råder bottendjup från ca 100-327 meter och bottenförankrade fundament är därför inte 
möjliga. Zephyr planerar av den anledningen för flytande fundament inom hela området. Nedan ges en 
beskrivning av de huvudsakliga typer av flytande fundament som är aktuella och hur dessa kan förankras i 
botten. Tekniken med flytande fundament är relativt ny och varianter av flytande fundament är under 
utveckling. Därav kan typ av flytande fundament för vindpark Vidar inte endast begränsas till nedanstående 
exempel. 
 

 

 
Figur 6. Illustration över de för närvarande huvudsakliga modellerna av flytande fundament (IRENA 2016). 

 
Nedan följer beskrivning av de olika typer av flytande fundament som återges på Figur 6 ovan. 

 
Semi-Submersible och barge (Halvt nedsänkbart och pråm) 
Semi-Submersible och Barge är flytande fundament som har gemensamt att de stabiliseras med hjälp av 
flytkraften på plattformen där turbinen är belägen. Semi-Submersible har en mindre yta i kontakt med 
vattenytan för att minska rörelser från vågor. Detta kräver dock att fundamentets totala yta är större än för 
Barge, eftersom pontonerna/armarna mellan varje hörn, vilket skapar flytkraft, blir längre. Pråmfundamentet, 
å andra sidan, består av en mindre plattform, men med en större yta i kontakt med vattnet. Detta gör 
fundamentet mer utsatt för rörelse från vågor. 
 
SPAR (ballaststabiliserat) 
Spar är den mest använda tekniken för flytande turbinfundament idag, med erfarenhet bl.a. från 2009 genom 
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Equinors Hywind-turbin i Norge. Denna teknik består av en cylinder med en liten yta i kontakt med 
vattenytan, jämfört med andra grundtekniker. Cylindern är fylld med ballast för att hålla tyngdpunkten direkt 
under flytpunkten. På detta sätt blir fundamentet mindre materialintensivt och mindre känsligt för krävande 
våg- och vindförhållanden. Denna teknik kan dock inte monteras på land och kräver en djup fjord / hamn för 
att ansluta den djupa cylindern med turbinen. 
 
Tension Leg Platform (TLP) (stabiliserat med förankring) 
Denna mindre vanliga teknik består av en bas/plattform med stark flytkraft och en central pelare för 
montering av turbinen. Denna bas stabiliseras via spända förankringslinor/kedjor till förankringen på 
havsbotten. Detta skiljer sig från andra grundteknologier genom att det inte finns något slack i 
förankringslinan. Detta kräver mycket stora gravitationsankare eller pålar för att bibehålla fundamentets 
statiska stabilitet. 
 
Samtliga typer av flytande fundament behöver förankras i havsbotten. Detta sker genom förankring av de 
långa förankringslinorna/kedjorna till havsbotten. Detta kan ske på olika vis, t.ex via ankare, gravitation eller 
olika typer av pålar (piles) Exempel på dessa förankringsmetoder syns i figur 7. 
 

 
Figur 7. Val av förankringstyp är beroende av havsbottens beskaffenhet och djup (Castillo 2020). 

Dessa olika förankringstekniker väljs utifrån bottenförhållanden och andra omständigheter. T.ex. kräver ett 
ankare en botten där ankaret kan gräva sig ner lite för att få fäste. Gravitation är minst beroende av hur 
bottenförhållandena är, men är i stället mer materialintensiv för framtagande. Pålning (med undantag för s.k. 
suction piles) medför undervattensljud som kan vara störande i vissa frekvensomfång för marina däggdjur, 
såsom tumlare. Utifrån nuvarande kunskapsläge består havsbotten inom projektområdet (se även info under 
avsnitt 6.5) av lera. Detta faktum gör det sannolikt att ankare eller gravitation kan användas som förankring 
och därmed att pålning skulle kunna undvikas. 
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3.4 Internkabelnät 
 
Utformning av internkabelnätet beror på vindkraftverkens spänningsnivå, effekt och antal. Faktorerna 
påverkar val av kablar och kabeltyp eftersom det avgör hur många vindkraftverk som kan förbindas via 
samma radial (förgrening).  
 
Spänningsnivån i parkens interna nät är vanligtvis 33 kV eller 66 kV men med utvecklingen av vindkraftverk 
kan denna spänning vara högre i framtiden. 

3.5 Transformatorstationer (Offshore substation) och anslutningskablar 
 
Internkabelnätet samlas upp i en eller flera transformatorstationer (s.k. offshore substations eller OSS) inom 
vindparken som likt vindkraftverken kommer att vara placerade på flytande plattformar/fundament. OSS:erna 
innehåller elektrisk utrustning och kan antingen vara transformatorstationer eller omriktarstationer. I en 
transformatorstation transformeras elen till en högre växelspänning (HVAC). I en omriktarstation 
transformeras också elen till högre spänning men omriktas även till högspänd likström (HVDC). De olika typer 
av fundament som finns för vindkraftverken finns också för transformatorstationerna. I figur 10 visas några 
exempel på hur OSS:er kan vara utformade. 
 
Elen som har transformerats och eventuellt omriktats kommer sedan överföras via en eller flera 
anslutningskablar till en anslutningspunkt på land eller i nära anslutning till land, beroende på vad nätägaren 
(oftast Svenska Kraftnät) anvisar. Kablarnas utformning och antal beror på spänningsnivå och teknik (HVAC 
eller HVDC). Den sträckning som dessa kablar följer är beroende av bl.a. bottenförhållanden, naturhänsyn och 
andra intressen. Eftersom anslutningspunkt för vindparken på land ännu inte är bestämd så kommer 
anslutningskablarnas sträckning att planeras och hanteras som ett separat ärende framöver. 
 

3.6 Vätgas 
 
Vätgas har stor potential att bli en viktig del i framtidens elproduktion. Då vindkraften producerar el i 
varierande omfattning, beroende på väderförhållanden, finns ett behov av att hitta alternativa 
lagringsmöjligheter och på så vis reglera och stabilisera elförsörjningen. Produktion av vätgas är ett sådant 
alternativ. I stället för att överskottsproduktion av el går förlorad till följd av begränsningar i elnätet, kan elen 
användas till att producera vätgas. Detta görs genom så kallad elektrolys vilket enbart kräver vatten och el. 
Vindkraftverken kan på så vis fortsätta att producera förnybar energi oavsett vilken kapacitet som finns i 
nätet. Elen skulle då lagras i form av vätgas och kunna nyttjas vid tillfällen när tillgången på el är låg och 
efterfrågan är hög.  
 
Olika sätt att kombinera vätgasproduktion med havsbaserad vind är under utveckling. I dagsläget är tekniken 
dyr och en vätgasproduktion till havs skulle även kunna innebära behov av anläggande av gasledningar in till 
land. Tillstånd för sådana gasledningar till land omfattas dock inte av detta samråd utan kommer att 
behandlas i en separat ansökan vid senare tillfälle om bolaget väljer att gå vidare med den här typen av 
lösning. Zephyr kommer att undersöka möjligheterna för att kombinera vindpark Vidar med produktion av 
vätgas och möjliga alternativ och utformningar av detta presenteras i så fall i kommande MKB och 
tillståndsansökan. 
 

3.7 Mätmaster 
 
För att få ett bättre underlag vad gäller vindförhållanden inom projektområdet planeras en så kallad 
vindmätningskampanj. En sådan kampanj genomförs ofta under en 2–4 års period och innebär att det 
installeras en eller flera mätmaster med diverse meteorologiska instrument och givare inom projektområdet. 
 
Mätmasternas totalhöjd skulle uppgå till max 250 m. Liknande typer av fundament som används för 



  Samrådsunderlag – vindpark Vidar 
 

20 
 

vindkraftverk och transformatorstationer kan också användas för mätmaster. Kommande ansökan enligt SEZ 
kommer därför att omfatta även uppförande av mätmaster. 
 
Det kan även bli aktuellt med olika former av radarteknik för mätning/validering av metrologiska 
förhållanden. För detta ändamål kan SODAR eller LiDAR (ljud- respektive laserradar) användas. 
 

3.8 Hinderbelysning 
 
Av flygsäkerhetsskäl utrustas vindkraftverken med hindermakering i enlighet med Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd TSFS 2020:88. För vindkraftverk med en höjd över 150 meter över vattenytan 
innebär det att de ska förses med ett högintensivt vitt blinkande ljus på maskinhuset. I vindkraftsparker kan 
hinderbelysningen även utformas på ett sådant sätt att enbart de yttre verken i parken förses med ett 
högintensivt vitt blinkande ljus och de inre verken förses i stället med ett lågintensivt rött ljus. 
Hinderbelysningsens slutgiltiga utformning kommer fastställas i ett senare skede och i enlighet med 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 
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4 Vindparkens faser 
 
I detta avsnitt ges en översiktlig sammanfattning av de aktiviteter som kommer att ske inom 
vindparksområdet efter att tillstånd har givits. 

 

4.1 Förberedande undersökningar 
 
Planering och uppförande av projektet är beroende av noggrant genomförda sjömätningar, geologiska och 
geotekniska undersökningar. Syftet med undersökningarna av bottenförhållandena är att inhämta ytterligare 
information om platsen och maringeologin och de djupa sedimenten under bottenlagren för att kunna göra 
slutligt val av fundamentstyper samt detaljutformning av park och kabeldragning. 
 
Undersökningarna kommer exempelvis att innefatta sonarundersökningar, magnetfältundersökningar, 
multibeam och seismiska undersökningar. Geotekniska undersökningar görs vid varje potentiell turbinplats, 
transformatorstation samt kabelväg inför anläggningsarbetenas påbörjande för att kunna utforma 
vindkraftsparken på ett säkert och effektivt sätt. Information från den geotekniska undersökningen kommer 
ligga till grund för dimensionering av fundament och vindkraftsanläggningar. Undersökningarna kan också 
användas för att säkerställa att anläggningsarbetena kan utföras utan risk för påträffande av eventuella 
odetonerade stridsmedel. 

 
Dessa undersökningar av havsbotten kräver ett särskilt undersökningstillstånd enligt KSL som 
Zephyr har sökt tillstånd till separat (ansökan handläggs för närvarande av SGU på uppdrag av 
näringsdepartementet). 
 

4.2 Anläggning 
 

Detta avsnitt beskriver övergripande anläggningsskedet för en havsbaserad vindpark. Utifrån det aktuella 
områdets förutsättningar och vindkraftsparkens tekniska utformning kommer Zephyr att välja 
installationstekniker som säkerställer att parken uppförs på ett säkert och effektivt sätt samt minimerar 
miljöpåverkan. Byggnationen kan pågå över flera år för en vindpark av denna storlek. 

 
Anläggningsfasen innefattar moment som berör dels förberedelser av platsen för fundament och kablar, dels 
installation av fundament, kablar och vindkraftverk. Normalt sker inte byggnation och installation i hela 
projektområdet samtidigt, utan mer i etapper. Under installationen upprättas en säkerhetszon för att skydda 
montage, personal och tredje part.  
 
Nedan beskrivs i stora drag hur anläggningsarbetet kan komma att gå till. 

 

4.2.1 Förankring och fundament  
Med nuvarande typ av tillgängliga fundament och förankringstekniker för flytande fundament så installeras 
och förbereds fundamenten och vindkraftverken innan de transporteras till planområdet. Fundamenten 
förbereds på land innan de i hamn eller på annan lämplig plats sammanfogas med vindkraftverken. Detta sker 
antingen via en kran vid kajen eller i närliggande lugnt vatten med tyngre kranfartyg. SPAR-tekniken kräver 
djupare vatten eftersom den tekniken har mycket djupgående konstruktion jämfört med halvt nedsänkbara 
konstruktioner. Fundamenten transporteras sedan till platsen där de ansluts till de förberedda 
förankringslinorna. 
 

4.2.2 Vindkraftverk  
Till skillnad från bottenförankrade vindkraftverk installeras turbinerna på de flytande fundamenten i hamn 
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med en landbaserad kran eller i en närliggande skyddad fjord eller vik med ett installationsfartyg. Om 
krananläggningarna i hamnen kan användas utgör detta en stor kostnadsreduktion genom att man undviker 
användning av större kranfartyg. När det gäller kostnad är detta en av de största fördelarna med flytande 
havsbaserad vind, och särskilt halvt nedsänkbara fundament. För den ballaststabiliserade SPAR-teknologin, å 
andra sidan, kommer denna fördel sannolikt att saknas eftersom denna djupgående konstruktion ofta inte 
kommer att kunna använda de flesta hamnar för installation av turbiner. Valet av hamn beror på plats för 
lagring av komponenter, tillgänglig kranstorlek och kapacitet, djupförhållanden och tillgång till närliggande 
skyddade områden i havet för mellanlagring av fundament. Så snart vindkraftverken är monterade på 
fundamentet bogseras de ut till vindparksområdet, med en låg hastighet i tidsfönster med lugna 
väderförhållanden. Detta gör avstånd från hamn till projektområde en mycket viktig urvalsfaktor vid val av 
hamn. På plats i projektområdet blir sedan turbinerna / fundamenten anslutna till de förinstallerade 
förankringslinorna och kablarna. 

 

 
Figur 8. Bogsering av ett 9,5 MW vindkraftverk på semisubmersible fundament (Tomic 2020). (Foto Boskalis.) 

 
4.2.3 Offshore substation (OSS)  

För en flytande OSS görs installationen på det flytande fundamentet med en kran vid kajen eller med ett 
tyngre kranfartyg i skyddat / lugnt vatten i närheten. OSS:en bogseras sedan till platsen, där den ansluts till 
förinstallerad förankring, på samma sätt som vindkraftverken med fundamentelement. OSS:en bör vara redo 
för drift på platsen innan vindkraftverken installeras, så att längre stillestånd för turbinerna undviks. 
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Figur 9. Olika design av OSS:er där skissen längst till höger visar ett exempel på flytande plattform, från STX France (Dodd 
2017). 

 

4.2.4 Internkabelnät och anslutningskablar  
Vindparkens internkabelnät och anslutningskablar förläggs från kabelfartyg. Vid behov av skydd för 
exempelvis ankare kan kablar spolas, plöjas eller grävas ned i havsbottnen, normalt till ca 1,5 meters djup. 
Vanligen tillämpas spolning i mjukare bottnar medan plöjning och grävning används i hårdare botten. Det 
slutgiltiga förläggningsdjupet beror på de geologiska förhållandena och den skyddsnivå man vill uppnå. I de 
fall de geologiska förutsättningarna inte tillåter att kablar förläggs i havsbottnen kan de skyddas genom att 
täckas med t.ex. sten eller rör. Om en kabel behöver korsa en annan kabel skyddas kablarna vanligen med 
hjälp av betongmattor eller sten. 

 

4.3 Drift 
 
För att på ett säkert och effektivt sätt driva vindkraftsparken och minimera miljöpåverkan, planerar Zephyr att 
använda kontroll- och övervakningssystem för både vindkraftverk och OSS:er under driftsfasen. 
Vindkraftsparken kan övervakas dygnet runt för att maximera effektivitet och tillgänglighet. 
Kontinuerligt underhåll av vindparken sker, vilket kräver att personal och material transporteras till 
vindparken med mindre servicebåtar, fartyg eller helikopter. Ett kontor avses att etableras i kustområdet på 
land för personal och förvaring av utrustning och material. Vid mer omfattande arbete som till exempel byte 
av större komponenter kan en flytande kran eller motsvarande komma att användas. Kablar inspekteras vid 
behov för att exempelvis säkerställa att kablarnas skydd vid respektive vindkraftverks fundament är intakt. I 
händelse av skada på kabel repareras denna genom att den aktuella kabelsektionen lyfts upp av ett 
kabelfartyg för reparation, varefter kabeln åter förläggs i bottnen. För att skydda kablarna från att skadas är 
det olämpligt att bedriva bottentrålning och att ankra inom vindparken samt över anslutningskablarnas 
sträckning. 
 
När vindpark Vidar är i drift kommer vindkraftverken att börja producera energi vid en vindhastighet på cirka 
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3 m/s. Därefter producerar vindkraftverken energi upp till ca 25–30 m/s beroende på typ av klimat och turbin. 
Vid för höga vindhastigheter ändras rotorbladens vinkel för att stoppa vindkraftsbladens rotation.  

 

4.4 Avveckling 
 
När vindparken tjänat ut och inte längre går att ha i drift kommer den att avvecklas. Vindkraftverk, fundament 
och OSS:er demonteras och platsen för fundament återställs i erforderlig omfattning efter samråd med 
ansvariga myndigheter. Vissa anläggningsdelar kan eventuellt lämnas kvar efter avveckling, till exempel 
intern- samt anslutningskablar och delar av fundament/förankring. En anledning till att lämna kvar en del 
strukturer är att de kan fungera som artificiella rev (Andersson och Öhman 2010). Om kablar behöver tas 
bort, friläggs dessa varefter de lyfts upp. Sten som använts för att täcka kablar lämnas troligtvis kvar på 
havsbottnen, likaså de skydd som använts vid kabelkorsningar. Under avvecklingen kan återigen en temporär 
säkerhetszon komma att etableras runt platsen för aktiviteterna för att skydda personal, utrustning och 
säkerhet för tredje part.  
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5 Alternativ lokalisering och utformning 
 

5.1 Huvudalternativ 
 
Lokalisering av vindpark Vidar baseras på en omfattande alternativutredning, som redogörs för kortfattat 
nedan. Detta kommer även att belysas ytterligare i kommande MKB. Projektområdets utsträckning har i 
aktuell utformning anpassats så att det avgränsas av den norska ekonomiska zonen i väster, Natura 2000-
området Bratten i söder samt territorialgränsen i öster. Efter genomfört samråd och när resultat från 
utredningar erhållits kommer utvärdering och eventuell anpassning av områdets utsträckning att göras inför 
inlämnande av tillståndsansökan. Slutligt val av vindkraftverksmodell samt placering av verken inom parken 
kommer sedan bland annat att påverkas av platsspecifika förutsättningar och de vindkraftverk som finns på 
marknaden vid tidpunkten för upphandling. Möjliga utformningsalternativ kommer också utgöra del av MKB, 
liksom uppgifter om undersökta möjliga alternativ i fråga om teknik, storlek, skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått samt andra relevanta aspekter och bedömningar som ligger till grund för val av alternativ. 

 

5.2 Val av lokalisering 
 
För en verksamhet eller åtgärd som tar ett mark- eller vattenområde i anspråk ska det väljas en plats som är 
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. För att hitta den plats som ger bäst förutsättningar krävs att olika faktorer beaktas, såsom 
teknik, säkerhet, miljöförutsättningar och eventuell påverkan på omgivningen.  
 
Zephyr har genomfört en urvalsprocess och studerat möjliga områden för etablering av en storskalig vindpark 
till havs vilken har resulterat i valet av lokaliseringen för vindpark Vidar. Utifrån Sveriges behov av 
tillkommande förnybar energi i kombination med allt mindre plats för större landbaserade vindparker i södra 
Sverige inledde Zephyr under 2020 en förstudie av havsområden utanför södra Sveriges kuster i syfte att finna 
de mest lämpade platserna för havsbaserad vindkraft. Vid denna förstudie har flertalet olika intressen 
beaktats. Processen har bland annat tagit hänsyn till förekomst av värdefulla naturmiljöer och arter, 
riksintressen samt verksamheter som skulle kunna påverkas av en vindkraftsetablering, såsom 
försvarsintressen, fartygstrafik, yrkesfiske och luftfart.  
 
Natura 2000-områden och farleder har vid utvärderingen av lämpliga lokaliseringar fått en stor viktning då 
sådana områden så långt möjligt bör undvikas. För att begränsa den visuella påverkan har det också valts att 
studera områden långt från kusten, vilket resulterat i lämpliga områden i den ekonomiska zonen (minst tolv 
sjömil från kusten, dvs. ca 22 km). Goda förutsättningar för elproduktion är också en grundläggande 
parameter för kommersiellt lämpliga projekt. Vindförhållandena är därför av stor betydelse vid val av plats 
liksom det potentiella områdets storlek. Därtill analyseras de tekniska möjligheterna för att etablera en 
vindpark samt möjligheter att ansluta till stamnätet. Ett femtontal havsområden identifierades inledningsvis 
som intressanta, men efter mer detaljerade bedömningar av dessa områdens förutsättningar för vindkraft har 
tre områden studerats ytterligare, Vidar är ett av dem. Eftersom Zephyr inte begränsat förstudien till grunda 
vattenområden för bottenförankrade fundament, så resulterade förstudien i ett urval av områden som ännu 
bättre kunde efterleva hänsyn enligt ovan nämnda kriterier. 
 

5.3 Nollalternativet 
 
Nollalternativet skulle innebära att en etablering av vindpark Vidar inte genomförs. Någon miljömässig 
påverkan till följd av projektet kommer därmed inte uppstå, och verksamheten kommer inte heller att bidra 
till det angelägna behovet av en storskalig utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige. 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innehålla en redovisning och bedömning av nollalternativet, vilket 
kommer att jämföras med effekterna av den sökta verksamheten. 
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6. Områdesbeskrivning 
 
Som anges ovan är projektområdet Vidar ett område i norra delen av Skagerrak, långt ut från Sveriges kust (ca 
35km), i den ekonomiska zonen. I detta kapitel beskrivs inledningsvis riksintressen och skyddade områden i 
närheten av projektområdet och därefter ges en övergripande beskrivning av området. 

 

6.1 Riksintressen 
 
Projektområdet överlappar till viss del med riksintresse för yrkesfisket (se figur 10). Närliggande 
riksintresseområden inkluderar bland annat Koster-Väderöarna som är riksintresse för naturvård, öarna 
Trossö-Kalvö-Lindö samt Syd Koster som är utpekade riksintressen för kulturmiljövård. Norra Bohuskusten 
som sträcker sig från Lysekil till Strömstad och är utpekat riksintresse för det rörliga friluftslivet, friluftsliv 
samt obruten kust (se figur 11). 
 
 

 
 
Figur 10. Karta med Riksintressen för yrkesfiske, sjöfart och Försvarsmakten  
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Figur 11. Karta med Riksintressen för naturvård, friluftsliv och högexploaterad kust. 
 

6.2 Skyddade områden 
 
Söder om projektområdet ligger Bratten (SE0520189) som är ett Natura 2000-område enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv (SCI). Området är utpekat för sin särskilda bottentopografi med undervattenskratrar och 
bubbelrev samt förekomst av bland annat koralldjur och ormstjärnor (Naturvårdsverket 2021). 
 
Söder om Bratten, ca 48 km från projektområdet inom danskt vatten, ligger Natura 2000-området Skagens 
Gren og Skagerrak (DK00FX112). Området är skyddat enligt Art -och habitatdirektivet för bevarandet av bland 
annat tumlare (1351) och sandbankar (1110) (Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, 2016). 
 
Natura 2000-området Kosterfjorden- Väderöfjorden ligger ca 15 km öster om projektområdet och omfattar 
stora delar av Kosterhavets nationalpark samt naturreservaten Saltö, Väderöarna, Kosteröarna, Capri, Västra 
Rossö och Norra Långö. I Kosterfjorden-Väderöfjorden finns de enda, i Sverige, kända lokalerna med levande 
korallrev och i området förekommer ca 200 arter marina ryggradslösa djur som inte återfinns på några andra 
platser i Sverige. Kosterhavet anses vara det mest artrika och mångformiga marina området i Sverige 
(Naturvårdsverket 2021).  
 
 
 
 



  Samrådsunderlag – vindpark Vidar 
 

28 
 

 
Figur 12. Karta med skyddade områden avseende naturintressen 

 

6.3 Havsplaner 
 
Havs- och vattenmyndigheten presenterade i december 2019 ett förslag till Sveriges första nationella 

havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet vilket förslag beretts av regeringen och nu 

inväntar regeringens beslut. Havsplanerna ska inte utgöra bindande planer för prövningar av 

verksamheters lokaliseringar utan avser att ge vägledning för vad som är den mest lämpliga 

användningen av havet genom att vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i 

kommande beslut, förvaltning, planering och tillståndsprövningar (Havs- och vattenmyndigheten 2019). 

Projektområde Vidar ligger inom Utsjöområde Norr Bratten och Väst kosterhavet V342 vars betecknade 

användningsområde är generell användning (G). Områden betecknade med generell användning har av 

Havs- och vattenmyndigheten (2019) bedömts som särskilt lämpliga för prövning av framtida anspråk. 

Inom dessa områden kan det dock finnas annan användning som avgränsas av egna markeringar och som 

ges företräde där de anges. Inom V342 finns områden för sjöfart och yrkesfiske. Projektområdet berörs 

inte av användningsområdet för sjöfart men överlappar med användningsområdet för yrkesfiske (se figur 

13). 
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Figur 13. Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för norra Västerhavet omkring det planerade 
parkområdet (Havs- och vattenmyndigheten 2019). 

 

6.4 Kulturmiljö och Fornlämningar

6.4.1 Kulturmiljö 

Projektområde Vidar är lokaliserat långt ut till havs och innefattar inga kulturmiljöområden. 
Närmsta riksintressen för kulturmiljövård enligt 3 kap MB är Trossö-Kalvö-Lindö samt Syd Koster som ligger 31 
respektive 28 km från projektområdet. 
 

6.4.2 Fornlämningar 
Fornlämningar i områden långt ut till havs är vanligtvis vrak. Riksantikvarieämbetet redovisar via Fornsök 
information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. 
Inom projektområdet finns inga kända fornminneslämningar. Den närmsta registrerade fornlämningen är ett 
vrak som är lokaliserat ca 5 km söder om projektområdet. 
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Figur 14. Karta som visar områden av Riksintresse för Kulturmiljövård, Fornlämningar och akut miljöfarliga vrak. 
 
Om Zephyr vid kommande bottenundersökningar påträffar andra objekt inom Projektområdet som kan 
tänkas vara av värde kommer dessa att rapporteras till berörda myndigheter. Informationsinsamling och 
försiktighetsåtgärder för registrerade lämningar inom området kommer att diskuteras i samråd med berörda 
myndigheter. 
 

6.5 Geologi och bottenförhållanden 
 
Projektområdet är beläget på en sluttande havsbotten, vars ytliga jordarter utgörs av postglacial lera, lergyttja 
och gyttjelera (SGU, 2021) (figur 15). Inom projektområdet sker ackumulation av sediment på havsbotten 
(SGU, 2019). Djupet i området varierar mellan ca 100 meter i öst till ca 327 meter i väst. Medeldjupet ligger 
omkring 167 meter (figur 16).  
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Figur 15. Geologin inom Projektområdet. 

 

 
 
Figur 16. Djupförhållandena inom Projektområdet. 
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6.6 Hydrografi  
 
Västerhavet är det hav i den svenska västkusten som består av Skagerrak och Kattegatt. Projektområde Vidar 
är beläget i norra Skagerrak. Skagerrak gränsar till Nordsjön i väster, och är också den delen som förbinder 
Nordsjön med Atlanten. I söder angränsar Kattegatt med förbindelse till Östersjön via Bälthavet och Öresund. 
Gränsen mellan Skagerrak och Kattegatt går mellan danska Skagen samt Pater Nosterskären belägen sydväst 
om Tjörn (Fonselius, 1990; Havet.nu, 2021). 
 
Längs med den svenska västkusten rinner Östersjövatten i den Baltiska strömmen, vilken förstärks av inflödet 
av sötvatten från land, främst från Göta och Nordre älv. Den Baltiska strömmen fortsätter norrut och övergår 
vid den norska kusten till den så kallade norska kustströmmen. Längs den norska kusten får strömmen ett 
tillskott av sötvatten främst från Glomma samt Dramselv, och fortsätter vidare ut i norska havet (Fonselius, 
1990; SMHI, 2021).  
 
Jutska strömmen rinner längs med den danska Nordsjökusten, och vid Skagen släpper den Jutska strömmen 
land, och rinner vidare främst österut mot den svenska kusten och förstärker den Baltiska strömmen. 
Beroende på vindstyrka och vindriktning från Skagen kan den Jutska strömmen rinna åt olika håll. Strömmen 
kan tränga in i Kattegatt, fortsätta mot svenska västkusten eller vända mot nordost mot Väderöarna 
(Fonselius, 1990). 
 
Vidare rinner det parallellt med Jutska strömmen en ytström med atlantiskt vatten, vilket utgör en del av 
Golfströmmen. Golfströmmen är en nordostgående ström genom Atlanten, och har stor betydelse för 
klimatet då det är del av ett globalt strömsystem som inkluderar alla världshaven (eng. Conveyor belt). 
Sammanfattningsvis transporterar den med sig varmare vatten från bland annat Nordsjön. På västkusten 
återfinns regelbundna tidvattenströmmar som växelvis förstärker och försvagar den nordgående strömmen 
(SMHI, 2021; Fonselius, 1990).  
 
Skiktning i havet beror på densitetskillnader i vertikalled, där vatten med högre densitet lägger sig under 
vatten med lägre densitet. Detta gränsskikt kallas för densitetsprångskiktet (eller pyknoklin). I havet återfinns 
två typer av pyknokliner, nämligen haloklinen (eller salthaltsprångsskiktet) samt termoklinen (eller 
temperatursprångskiktet). Dessa språngskikt innebär att vattnet inte blandas på grund av skillnader i 
temperatur respektive salthalt (Fonselius, 1990).   
 
I Skagerrak bildas haloklinen av skillnader som uppstår mellan den Baltiska strömmens brackvatten som är 
lättare än Skagerraks djupvatten. Vattnet från den baltiska strömmen lägger sig ovanpå det inkommande 
saltare nordsjövattnet. Även den Jutska strömmen bildar en haloklin, men i övrigt finns det ingen utpräglad 
haloklin i Skagerrak (Fonselius, 1990). Termoklinen som bildas under våren och sommaren när solen värmer 
vattnet kan inte tränga igenom haloklinen i den Baltiska strömmen. Detta innebär att uppvärmningen av 
vatten endast sträcker sig ner till haloklinen i den baltiska strömmen, som är ca 10-15 m djup. I övriga delar av 
Skagerrak kan termoklinen däremot förekomma till ett djup på ca 30 m, beroende på sommarens längd och 
intensitet. Termoklinen börjar avta under hösten. Termoklinen förekommer inte under vintern då samma 
temperatur förekommer i hela vattenmassan, eller ner till en djup där haloklinen påträffas (Fonselius, 1990).  
 
Saltförhållandena i Skagerraks djupvatten är närmast oceaniska med en salthalt som är cirka 35 promille (psu) 
och därmed skiljer sig inte från salthalten i Nordsjöns vatten. Salthalten i ytvattnet är starkt påverkad av den 
Baltiska strömmen, samt den Jutska strömmen, där den Baltiska strömmen tidvis kan bre ut sig över hela 
Skagerraks yta. Dessa strömmar har en lägre salthalt jämfört med Skagerraks djupvatten (Fonselius, 1990).  
 
Syrgasförhållandena i det öppna Skagerrak är goda med en syremättnad på över 85% (Fonselius, 1990).  
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6.7 Havsbottens flora och fauna 
 
I Västerhavet (Skagerrak) är artantalet stort och uppskattningsvis finns ca 5 000 arter av makroalger, 
kärlväxter och flercelliga djur. Avseende växtplankton är kiselalger den främst förekommande gruppen (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2012b; Länsstyrelserna, 2020).  
 
På havsbotten är vegetationen beroende av tillgång av ljus för fotosyntes. I djupare vatten, såsom i 
projektområdet med djup mellan ca 100 – 327 m, förekommer ingen bottenflora (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2012b; Länsstyrelserna, 2020).  
 
Bottenfauna på havsbotten utgörs faunan av ryggradslösa djur (evertebrater). Artsammansättningen av 
bottenfauna beror på olika parametrar såsom salthalt, syresättning, sedimentförhållanden med mera. 
Havsbotten utgörs av postglacial lera, gyttjelera och lergyttja, nämligen mjukbotten (SGU, 2021b; 
Naturvårdsverket, 2010). Det går däremot inte att utesluta att det lokalt kan förekomma hårdbotten, såsom 
stenar, block eller berg i dagen.  
 
Det har utförts flera undersökningar runt omkring projektområdet som visar på förekomst av olika arter på 
mjukbottnar såsom sjöpennor (Virgulariasp), tandpetare (Pennatula phosphorea), mosaik-/taggormstjärnor 
(Ophiopholis aculeata/Ophiothrix fragilis) samt nordhavsräka (Pandalus borealis) (Karlsson, 2014; 
Länsstyrelserna, 2016). Om hårdbotten skulle förekomma i projektområdet kan det även finnas olika typer av 
nässeldjur, mossdjur, kräftdjur, m.fl. (Karlsson, 2014). Enligt SLU:s artdatabank har de rödlistade arterna 
Skaftmussla (Nuclana pernula), Andromedasjöstjärna (Psilaster andromeda), Tvåtaggig mudderräka 
(Pontophilus norvergicus), Nordhavsräka (Pandalus borealis) och Stylatula elegans (Styalatula elegans) 
påträffats inom projektområdet (SLU, 2021a). Inom projektområdet kan även kallvattenskoraller (ögonkorall) 
och pockmarks (Natura 2000-naturtyp) potentiellt återfinnas om hårdbotten förekommer, då dessa har 
dokumenterats i de skyddade områdena i projektområdets närområde. De har dock inte påträffats i 
projektområdet i dagsläget.  

 

6.8 Klimat 
 
Sedan den förindustriella tiden har den globala medeltemperaturen ökat med 1˚C till följd av mänskliga 
aktiviteter. Dessa klimatförändringar påverkar haven på många sätt, bland annat genom stigande 
havstemperaturer och vattennivåer samt minskning av salthalt och pH (försurning). Detta påverkar såväl 
habitat som enskilda organismer och kan leda till att organismer får ändrat beteende eller svårt att överleva 
(IUCN 2019). 

 

6.9 Marina Däggdjur 
 
De arter av marina däggdjur som regelbundet förekommer i Västerhavet är tumlare (Phocoena phocoena) och 
knubbsäl (Phoca vitulina), men även gråsäl (Halichoerus grypus) kan förekomma. 
 
Tumlare som förekommer inom svenska havsområden är uppdelade i tre olika populationer, beroende på 
vilket havsområde de förekommer i och de bör behandlas som separata enheter när det gäller förvaltning och 
skydd (North Atlantic Marine Mammal Commission & Norwegian Institute of Marine Research 2019). Inom 
projektområdet förekommer Skagerrakpopulationen, som är en del av Nordsjöpopulationen.  
 
Det har gjorts tre inventeringar av Nordsjöpopulationen mellan 1994 och 2016 (Hammond m.fl. 2017, 2013, 
2002) och populationen bedöms ha varit relativt stabil sedan år 2005 trots att osäkerheter i datan finns 
(North Atlantic Marine Mammal Commission & Norwegian Institute of Marine Research 2019). 
Projektområdet överlappar med ett utpekat viktigt område för tumlare, där tumlarna framför allt befinner sig 
under höstmånaderna sep-nov (Carlström och Carlén 2016) (figur 17). Under dessa månader tror man att de 
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sista parningarna sker och att den största delen av de könsmogna honorna är dräktiga och ger di åt sina kalvar 
som fötts tidigare under året (Carlström och Carlén 2016). Sveegaard m.fl. (2018) visade att 
utbredningsmönstret för tumlare i Nordsjön och Skagerrak kan ha ändrat sig från det att Carlström och Carlén 
(2016) gjorde sin studie. Carlström och Carlén (2016) tittade på data från satellitmärkta tumlare under åren 
1997-2006 medan Sveegaard m.fl. (2018) jämförde samma data med ny data som samlats in från 
satellitmärkta tumlare under 2007-2016. Sveegaard m.fl. (2018) fann att tätheten av tumlare hade förändrats 
för både sommar (april-september) och vinter (september-mars) för båda tidsperioderna, vilket de menar 
indikerar på en förändrad utbredning för tumlaren i Nordsjön och Skagerrak.  
 
Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden (SE0520170) är beläget ca 13 km öster om 
projektområdet och där är både tumlare och knubbsäl utpekade arter (Länsstyrelsen 2019). Tumlare omfattas 
också av den svenska artskyddsförordningen (2007:845) samt EU:s art- och habitatdirektiv (direktiv 
92/43/EEG) i bilaga 2 och 4. Enligt Artdatabankens nationella rödlista är arten listad som livskraftig (LC) (SLU 
Artdatabanken 2020). Bevarandestatusen bedömdes som gynnsam för den atlantiska regionen, där Skagerrak 
ingår, i Sveriges senaste rapportering till art- och habitatdirektivet 2019. 
 
Knubbsälen är vanligt förekommande i Skagerrak. Den finns främst i ytterskärgården och uppehåller sig 
omkring grunda områden där de föredrar att jaga på mellan 0-30 meters djup (SLU Artdatabanken 2021c). 
Knubbsälens födosöksperioder kan vara i flera dagar och de kan röra sig inom stora områden och färdas 
mycket långa sträckor (Havs- och vattenmyndigheten 2012a). Områden där en stor koncentration av 
knubbsälar återfinns i Skagerrak är söder om Kosteröarna, Segelskären, Väderöarna, Lysekil samt söder om 
Marstrand (Havs- och vattenmyndigheten 2012a). Knubbsäl finns upptagen som utpekad art inom de svenska 
områdena Soteskär (SE0520188), Malmöfjord (SE0520057) och Gullmarsfjorden (SE0520171) som alla ligger 
längs med Sveriges västkust ca 36-52 km från projektområdet. 
 
Gråsälar är ovanliga men kan förekomma på västkusten och sedan 1970-talet har en stabil siffra på omkring 
25 individer av gråsäl observerats i Skagerrak-Kattegattområdet (Härkönen m.fl. 2007). Både gråsälen och 
knubbsälen är listade i bilaga II och bilaga V i habitatdirektivet vilket innebär att särskilda bevarandeområden 
(Natura 2000) ska upprättas för att arterna ska upprätthålla gynnsam bevarandestatus. Enligt svenska 
rödlistan 2020 är båda arterna listade som livskraftiga (LC) (SLU Artdatabanken, 2021a; SLU Artdatabanken, 
2021b). 
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Figur 17. Viktiga områden för tumlare (Carlström och Carlén 2016). 

 

6.10 Fisk 
 
Projektområdet Vidar ligger i Skagerrak och eftersom Skagerrak är sammanbundet med Nordsjön är salt- och 
syrehalterna höga och vattenomsättningen bra. Detta gynnar fiskfaunan som tillhör den mest mångfaldiga i 
Sverige (Hornborg m.fl. 2020).  
 
Projektområdet består till stor del av mjukbotten. Arter som sill (Clupea harengus), skarpsill (Sprattus 
sprattus), taggmakrill (Trachurus trachurus) och torsk (Gadus morhua) dominerar i den fria vattenmassan i 
delar av Västerhavet och förekommer i projektområdet (Havs-vattenmyndigheten 2012b; Bryhn m.fl. 2021). 
Gråsej (Pollachius virens) och vitling (Merlangius merlangus) är allmänna i Skagerrak och är tillsammans med 
torsken vanliga både på djupa mjuka bottnar och i den fria vattenmassan. Torskfiskar, som t.ex. kolja 
(Menalogrammus aeglefinus), kummel (Merluccius merluccius), blåvitling (Micromesistius poutassou) och 
lyrtorsk (Pollachius pollachius) är också vanligt förekommande i Skagerrak och ut mot Nordsjön (SLU 
Artdatabanken 2020). Makrill (Scomber scombrus) är under sommartid en talrik art i Skagerrak då den 
vandrar in till kustområdena för att leka under april – maj. Sedan vandrar den ut för att övervintra i djupare 
havsområden, både i Skagerrak och Atlanten (SLU Artdatabanken 2020). Även lite mer ovanliga arter som 
t.ex. guldlax (Argentina silus) har hittats i de djupare delarna (mellan 100-600 meter) med mjukbotten i 
Skagerrak och Norska rännan (Bergstad m. fl. 1992).  
 
I områden med mjuka bottnar är bottenlevande (demersala) arter som olika plattfiskar och marulk (Lophius 
piscatorius) förekommande (Bryhn m.fl. 2021, SLU Artdatabanken 2020). Många plattfiskarter gräver gärna 
ned sig i olika mjuka substrat, likaså marulken. Rödspätta (Pleuronectes platessa), skrubbskädda (Platichthys 
flesus), rödtunga (Glyptocephalus cynoglossus) och sandskädda (Limanda limanda) är vanligt förekommande 
plattfiskar som nyttjar olika djup i Skagerrak (SLU Artdatabanken 2020). 
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På Västerhavets mjuka bottnar kan även hajar och rockor förekomma. De vanligaste hajarna i Västerhavet är 
pigghaj (Sqaulus acanthias) och småfläckig rödhaj (Scyliorhinus canicula). Men i Skagerrak, där det är större 
djup, kan även andra, mer ovanliga arter finnas som exempelvis blåkäxa (Etmopterus spinax), brugd 
(Cetorhinus maximus), gråhaj (Galeorhinus galeus) och havsmus (Chimaera monstrosa) (Havs- och 
vattenmyndigheten 2020). Sveriges två arter av rockor finns också framför allt i Skagerrak där knaggrocka 
(Raja clavata) och klorocka (Amblyraja radiata) är bofasta och reproducerande (SLU Artdatabanken 2020).  
 
Artsammansättningen på lokal nivå påverkas starkt av djupet, salthalten och bottenströmmar. Generellt är 
kustområden och grunda havsbankar mer artrika än djupare områden (Pihl & Wennhage 2002). Mer utförliga 
undersökningar av fiskförekomst krävs för att fastställa mer exakt vilka fiskarter som uppehåller sig i området, 
och i vilken utsträckning. 

 

6.11 Fågel 
 
De fågelarter som helt eller delvis är beroende av sjöar eller hav för att skaffa föda kallas sjöfåglar. Flera arter 
av sjöfåglar befinner sig högt upp i näringskedjan och är en viktig del av det marina ekosystemet. Vissa fåglar 
som observeras i olika havsområden är helt beroende av havet för sin föda och spenderar all sin tid där, 
medan andra arter använder havet som födokälla och tillflykt under vissa delar av sin livscykel eller under 
vissa delar av året. De fåglar som finns i Skagerrak under olika delar av året äter främst mindre fisk och andra 
djur, vissa fångar aktivt fisk själva samtidigt som andra främst äter utkast från fiskebåtar (Skov m.fl. 1995). 
Fåglar som kan förekomma inom projektområdet under olika delar av året är bland annat havssula (Morus 
Bassanus), storlabb (Stercorarius skua), gråtrut (Larus argentatus), sillgrissla (Uria aalge), tordmule (Alca 
torda) och alkekung (Alle alle) (Skov m.fl. 1995).  
 
I Västerhavet har man kunnat observera en generell uppgång bland flertalet sjöfågelarter. För samtliga 
funktionella grupper (betande, bentiska och fiskande sjöfåglar) har bestånden ökat. Under de senaste 
rapporterade inventeringsresultaten från midvinterräkningen 2018–2019 var det 20 olika sjöfågelarter som 
påträffades på västkusten. Toppskarven (Phalacrocorax aristotelis), som tidigare var mycket ovanlig, häckar 
numera i mindre bestånd på ett antal platser längs den svenska västkusten, där den bland annat observerats 
mellan Koster och Väderöarna. Framför allt har de observerats häcka på Ramskär och Segelskär. Toppskarven 
lämnar sin häckningsplats i samband med födosök vilket främst sker längs med havsbotten. Populationen har 
under de senaste åren ökat men klassas fortfarande som sårbar (VU) i Artdatabankens rödlista (SLU 
Artdatabanken 2020). Även populationen av ejder (Somateria mollissima) har ökat under 2000-talet (Haas & 
Nilsson 2019). Enligt Gasbjerg m.fl. (2011) är området Skagerrak/Kattegatt i synnerhet ett viktigt 
övervintringsområde för sillgrissla, ejder och tordmule. Gasbjerg m.fl. (2011) anger också att fåglar på öppet 
hav uppehåller sig mer i området på vintern och hösten än på sommaren.   
 
Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden (SE0520170) är beläget ca 13 km öster om 
projektområdet och har viktiga häckningsplatser för sillgrissla, fisktärna (Sterna hirundo), silvertärna (Sterna 
paradisaea) och vitkindad gås (Branta leucopsis) (Länsstyrelsen 2019). För rastande och övervintrande 
sjöfåglar som toppskarv, skärsnäppa (Calidris maritima) och roskarl (Arenaria interpres) är detta område 
också viktigt. Flera delar av Natura 2000-området är fågelskyddsområden, bland annat Väderöarkipelagen 
(Länsstyrelsen 2019). 
 

6.12 Fladdermöss 
 
Fladdermöss har observerats migrera långa sträckor över havsområden, exempelvis har fladdermöss 
observerats ute till havs så långt som 14 km i Kalmarsund (Ahlén m.fl. 2009). Dessa längre flygningar sker 
under migrationssäsongen. 10 olika arter har observerats vid havsbaserade vindparksområden och samtliga 
jagade insekter (Ahlén m.fl. 2007). I dagsläget har totalt 19 fladdermusarter påträffats i Sverige, varav alla är 
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insektsätare. Enligt ArtDatabanken betecknas den större brunfladdermusen (Nyctalus noctula) och den 
mindre brunfladdermusen (Nyctalus leisleri) som närvarande längs kusten.  
 
Observationer av Större brunfladdermus på land vid kustområden längs med Bohuslän finns registrerade på 
Artdatabankens fyndkarta (2021). Det finns inga registrerade observationer av större brunfladdermus eller 
mindre brunfladdermus till havs i Skagerrak utanför Bohuslän. 

 

6.13 Landskapsbild 
 
Projektområdet är beläget långt ut till havs utanför Sveriges territorialgräns. Närmsta landpunkt inom svenskt 
vatten är öar i yttre skärgården, Väderöarna som är belägna ca 25 km öster om projektområdet och 
Kosteröarna som är belägna ca 28 km nordost om projektområdet. Närmsta större samhällen vid fastlandet är 
bland annat Grebbestad och Strömstad, båda belägna ca 35 km öster respektive nordost om projektområdet. 
Närmsta avstånd till det norska fastlandet är ca 40 km.  
 

För att illustrera synbarheten av vindparken har visualiseringar i form av fotomontage tagits fram från några 
utvalda platser utmed Bohuskusten och finns tillgängliga i samrådsunderlaget och i högupplöst form på 
Zephyrs hemsida. Se exempel i figur 25 och 26. 
 

6.14 Rekreation och friluftsliv 
 
Inga utpekade områden för rekreation, som inkluderar friluftsliv och fritidsfiske, finns i närheten av 
parkområdet. Områden som nyttjas för rekreation och friluftsliv är mer knutet till kusten och till öar i den 
yttre skärgården och det är framför allt närmare kusten som områden av riksintresse finns. Från Lysekil till 
Kosteröarna sträcker sig Bohuskusten som är utpekat som riksintresse enligt 4 kap MB för det rörliga 
friluftslivet, för obruten kust och för naturvård.  
 
I Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner utpekas områden för rekreation samt friluftsliv. Inga 
delar av Projektområdet överlappar med dessa områden. 

 

6.15 Militära områden 
 
Marina övningsområden behövs för Försvarsmaktens fartygsförband som övar i samverkan med flyg- och 
helikopterförband. Områdena används för att öva förmågan till väpnad strid över, på och under vattnet. I 
tillägg till dessa områden har Försvarsmakten även sprängområden under vattenytan. Sjöövningsområden 
med sprängområden och skjutområden utgör därför områden av riksintresse för totalförsvarets militära del 
enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. 
 
Lokaliseringen av projektområdet för Vidar har valts för att undvika områden med utpekade 
Försvarsintressen.  
 
Sydost om projektområdet finns ett riksintresse för totalförsvaret i form av ett sjöövningsområde, Skagen – 
TM0308. Inom området ska övningar och utbildning i väpnad strid kunna genomföras utan fysiska eller 
tekniska hinder (Försvarsmakten, 2019). 
 
Det danska militära övningsområdet EK D389 är beläget drygt 9 km söder om projektområdet och det norska 
militära övningsområdet Skagerrak D153 är beläget ca 37 km sydväst om projektområdet (se figur 18). 
 
Zephyr samråder med Försvarsmakten och kommer särskilt beröra risker för stridsmedel i havet. 
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Figur 18. Karta som visar områden av Riksintresse för Försvarsmakten samt det danska och norska militära 
övningsområdena. 

 

 
Figur 19. Karta med områden för dumpning av ammunition och minriskområden inom svenska vatten. 
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6.16 Sjöfart 
 

Det finns ett riksintresse för sjöfarten drygt 4 km öster om projektområdet, se Figur 20. Farleden har 
sjövägsnummer 13 och sträcker sig från Skagen till Oslofjorden. Området har ett skyddat djup på 19 m och en 
skyddad höjd på 75 m. AIS-data över projektområdet visar på den högsta trafiken i den västra och djupare 
delen av området, vilken till största del utgörs av fartygstrafik kopplat till yrkesfisket. 

 

 
 
Figur 20. Sjöfart under 2020 i och omkring vindparkområdet samt utpekat riksintresse för farled. 

 

6.17 Naturresurshushållning 

6.17.1 Fiske 
De nationer som fångar mest fisk i Skagerrak är Sverige och Danmark följt av Nederländerna. Även tyska och 

skotska fartyg fiskar i området, men i betydligt mindre mängder (Gibini & Zanzi 2020). I Skagerrak (ICES-

delområde 27.3.A.20) landas det mycket sill, torsk, nordhavsräka och havskräfta. Det bör dock tilläggas att 

Skagerrak har i stort sett samma artrikedom som övriga Nordsjön, och därmed kan det lokalt vara stora 

skillnader i vad som fiskas mest. De båtar som landar mest fångst var för 2019 i storleksklassen >40 meter 

samt båtar mellan 12–18 meter. Den vanligaste fiskemetoden för samma år var bottentrålning följt av 

pelagisk trål. 

Inom projektområdet Vidar fiskas det mest nordhavsräka och detta sker med trål. Området i och runt 

projektområdet är ett betydande område för räkfisket med hög fiskeintensitet (SLU 2021).  De fiskar som 

landats mest under perioden 2009 – 2019 är torsk, gråsej och rödtunga. Havskräfta har generellt fiskats i små 

mängder, men ökade markant mellan 2017 – 2019 (Havs- och vattenmyndigheten 2020). Figur 21 redovisar 

de arter som fiskas mest i projektområdet. Artrikedomen är stor i området, vilket tydliggörs av den mängd 

arter som registrerats som fångst under den redovisade perioden i figur 21. I kategorin torskfiskar ingår kolja, 
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lyrtorsk, vitlinglyra, vitling, långa och kummel. Av dessa har kolja och lyrtorsk stått för majoriteten av den 

landade fångsten. Totalt landades 8,9 ton kolja respektive 4,6 ton lyrtorsk under perioden 2009 – 2019. I 

gruppen plattfiskar ingår rödspätta, bergtunga och hälleflundra, där rödspätta var den art som landades mest 

under perioden 2009 – 2019 med ca 10 ton. I gruppen övrigt ingår framför allt makrill, sill och marulk. Sill är 

en art som fiskas relativt stora mängder i Skagerrak, men inom projektområdet Vidar har det varit försumbara 

mängder (<100 kg).  

Data från Havs- och vattenmyndigheten (2021) visar på att bottentrålning förekommer i stora delar av 
Skagerrak och även inom projektområdet (Figur 22). Vid en påverkansanalys av fisket bör åtminstone det 
danska fisket i området inkluderas då de står för en stor andel av yrkesfisket. 
 
 

 
 
Figur 21. Svenskt yrkesfiske inom projektområdet Vidar. De fiskade arterna illustreras med färgkodning. Torskfiskar som 
landas i mindre grad ingår i gruppen ”Torskfiskar”.  De arter som utgör en mindre del av de totala landningarna ingår i 
kategorin ”övrigt”. 
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Figur 22. Intensiteten av fiskefartyg i projektområdet samt tråldrag. 

 

6.17.2 Materialutvinning 
Materialutvinning från havsbotten innebär att material i form av till exempel sand och grus avlägsnas från 
havsbotten för att främst användas i produktion av byggnadsmaterial (Havs- och vattenmyndigheten 2019). I 
förslaget till de kommande havsplanerna har ett antal möjliga områden för materialutvinning pekats ut. Inget 
av dessa sammanfaller med eller ligger i närheten av Projektområdet. 
 

6.17.3 Övriga verksamheter och infrastruktur 
Vindkraft 
Det finns i Skagerrak inga operativa eller tillståndsgivna större vindparker. Cirka 60 km sydost om Vidar finns 
ett driftsatt mindre vindkraftverk som benämns SeaTwirl S1. Vindkraftverket är beläget vid Lysekil och är en 
småskalig flytande testanläggning. Den etablerades 2015 och består av en turbin som genererar 30 kW. 
(SeaTwirl 2021).  
 
Elkablar 
Som framgår av figur 23 finns inga sjökablar inom eller i nära anslutning till Projektområdet. 
 
Civil luftfart 
Luftrummet över norra Skagerrak nyttjas bland annat av flygtrafik in och ut från den norska flygplatsen Torp 
Sandefjord lufthavn, som är belägen drygt 50 km norr om projektområdet. Som framgår av karta i figur 24 så 
överlappar projektområdet med terminalområdet ”Farris TMA”. 
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Figur 23. Karta över driftsatta vindkraftparker och elkablar. 

 

 
 
Figur 24. Karta över områden för civil luftfart. 
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6.18 Miljökvalitetsnormer 
 
Enligt havsmiljödirektivets (2008/56/EG) grundläggande bestämmelser ska god miljöstatus uppnås genom en 
ekosystembaserad förvaltning och varje europeisk medlemsstat har i uppgift att formulera och arbeta med 
miljömål för att tillgodose detta. Hav- och vattenmyndigheten är ansvariga för havsmiljöförvaltningen i 
Sverige och har valt att införa mål i form av miljökvalitetsnormer (MKN). Normen ska ange det önskade 
miljötillståndet och den lägsta godtagbara miljökvaliteten och grundas på genomförda statusklassningar för 
varje vattenförekomst. För havsmiljön har elva MKN fastställts för att möta fyra huvudsakliga belastningar på 
havsmiljön: tillförsel av näringsämnen, tillförsel av farliga ämnen, biologisk samt fysisk störning (Hav- och 
vattenmyndigheten 2012c). MKN är ett juridiskt styrmedel och regleras i 5 kap MB.  
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7. Potentiella miljöeffekter 

7.1 Geologi och bottenförhållanden 
 
Projektområdet utgörs av ackumulationsbottnar där lerpartiklar och organiskt material sedimenterar. 
Eftersom de hydrografiska förhållandena ej kommer att påverkas nämnvärt, se nedanstående stycke, så 
kommer inte heller sedimentationsförhållandena att göra det.  

 

7.2 Hydrografi 
 
En vindkraftspark kan påverka hydrografin i området genom förändrade strömnings-, omblandnings- och 
vågmönster. Detta gäller främst pelarlika fundament, som placeras genom hela vattenpelaren och förankras i 
botten (Hammar m.fl. 2008), men även flytande fundament kan bidra till dessa förändringar (Guinda m.fl. 
2018).  
 
I samband med flera tillståndsärenden gällande havsbaserad vindkraft har SMHI och DHI beräknat och 
modellerat vindparkers påverkan på hydrografin för pelarlika bottenförankrade fundament (Edelvang m.fl. 
2001, Møller och Edelvang 2001, Karlsson m.fl. 2006). Sammanfattningsvis kan en betydande påverkan 
uppstå endast vid etablering i smala sund och inte i öppna havsområden samtidigt som de mindre och 
försumbara störningarna endast uppkommer vid fundamentens absoluta närområde. En mindre påverkan kan 
förväntas ju mindre diametern på fundamenten är (Hammar m.fl. 2008). Eftersom flytande fundament 
kommer att användas i projektområdet kan man därmed förvänta sig en ännu mindre påverkan (Farr m.fl. 
2021). Sammantaget förväntas ingen betydande negativ påverkan på hydrografin i parkområdet.  
Påverkan på de hydrografiska förhållandena kommer att beskrivas ytterligare i en kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.  

 

7.3 Naturmiljö 

7.3.1 Bottenflora och -fauna 
Bottenlevande ryggradslösa djur är en mycket stor och varierande grupp, som påverkas olika av diverse 
faktorer. Påverkan på områdets bottenfauna skiljer sig åt mellan vindparkens olika faser. Under 
anläggningsfasen sker en direkt påverkan på bottenfaunans livsmiljöer, i de områden där de flytande 
fundamenten kommer att förankras i botten och där det interna kabelnätet förläggs. Där 
staglinorna/kedjorna förankras i botten (med någon typ av förankringsanordning, se avsnitt 3.3) kommer 
mjukt substrat att ersättas av hårdbotten medan där kablarna förläggs kommer ingen substratförändring att 
ske. Bottenytan som kommer tas i anspråk är dock mycket liten i förhållande till områdets totala yta.  
Under såväl anläggnings- som avvecklingsfas uppkommer en spridning av suspenderat sediment och en 
efterföljande sedimentation (Bergström m.fl. 2012). Generellt sett påverkas organismer som lever nedgrävda 
i sedimenten mindre av tillfälligt förhöjda halter av suspenderat material än organismer som lever på hårda 
bottnar (Garel m.fl. 2009). Dessutom anses arter som lever nedgrävda (infauna) eller på (epifauna) 
mjukbotten vara anpassade för tillfälligt förhöjda halter suspenderat material då det är något som naturligt 
förekommer i mjukbottensområden (Hammar m.fl. 2009). Sjöpennorna tillhörande släktet Virgularia sp. och 
arten tandpetare som lever på havsbotten i området visar inte någon betydande känslighet vid tillfälligt 
förhöjda halter av suspenderat material eller ökad sedimentation (MarLIN 2021). Vidare är de rödlistade 
arterna som återfunnits inom området mjukbottensarter (SLU Artdatabanken 2020) och bör därmed utsättas 
för förhöjda halter av suspenderat sediment naturligt. Då området utgörs av djupa mjukbottnar, där 
vegetation saknas och majoriteten av arterna lever nedgrävda i sedimentet förväntas en begränsad påverkan 
på bottenfloran och -faunan till följd av spridning av sediment. Om rev av kallvattenskoraller förekommer 
inom projektområdet kan de dock påverkas av en ökad sedimentspridning. 
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Under driftsfasen kan bottenfaunan påverkas av rörelser av de kedjor/staglinor som förankrar de flytande 
fundamenten i havsbotten. Till följd av relativt låga strömhastigheter på djupa mjukbottnar förväntas inga 
större rörelser som kan leda till stora negativa effekter på bottenfaunan (Farr m.fl. 2021). Inom området sker 
även mycket bottentrålning, vilket har en direkt negativ effekt på bottenfaunan. Etablering av vindparken 
förväntas innebära ett minskat bottentrålningsfiske vilket då medför positiva effekter för bottenfaunan under 
vindparkens driftsfas (s.k. reservatseffekt) (Wilhelmsson och Langhamer 2014).  
 
Påverkan på bottenflora och -fauna kommer att undersökas och bedömas ytterligare i en kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.  

 

7.3.2 Fågel 
Effekterna från vindkraftparker på olika fågelarter varierar och är art-, säsongs- och platsspecifika (Langston 
och Pullan 2003). Påverkan på fåglar av vindkraft brukar beskrivas i termer av tre olika typer av effekter: 
kollisionsrisk, barriäreffekt samt utestängningseffekter (Rydell m.fl. 2017).  
 
Kollisionsrisk för fågel innebär att fåglar riskerar att flyga in i vindturbinerna och på så sätt avlida eller drabbas 
av svåra skador. Risken för kollision varierar mellan arter där arternas flyghöjd är av betydelse, men även 
artens förmåga att undvika turbiner. Flertalet arter av marina dykänder, t.ex. ejder, flyger på en låg höjd och 
undviker därmed risken för kollision.  Vissa arter som alfågel och smålom undviker även att flyga in i 
vindparker och minimerar därmed risken för kollision. Risken för kollision är större för fåglar som migrerar 
och uppehåller sig i området under perioder med dålig sikt och under nätter (Christensen och Hounisen 
2004).  
 
Barriäreffekten innebär att fåglar måste flyga längre sträckor då vindparken utgör ett hinder i flygvägen. Om 
vindparkens lokalisering ligger mellan fåglars häckningsplatser och födosöksområden kan detta resultera i 
längre flygningar och en ökad energiförbrukning för arter som undviker att flyga in i vindparker (Gasbjerg m.fl. 
2011). För migrerande fågel så är den eventuella extra flygsträcka som det innebär för flyttfåglar att undvika 
vindparken försumbar i relation till den totala flygsträckan (Speakman m.fl. 2009). 
 
Utestängningseffekter är påverkan som avser habitatförlust som följd av en vindkraftsetablering. Effekten kan 
ha stor påverkan på fågelbestånd om området i fråga utgör ett viktigt habitat för arten (Langston och Pullan 
2003). Det kan till exempel röra sig om områden som är viktiga födosöks- och/eller häckningsplatser för 
fåglarna (Kaiser m.fl. 2006). 
 
Även ökad mänsklig närvaro i området, t.ex. ökad båttrafik, vid anläggningsfas, driftfas och avvecklingsfas kan 
vara ett störningsmoment för fåglar som uppehåller sig i området (Langston och Pullan 2003).  
 
Hur de sjöfåglar som passerar eller använder området för vindparken påverkas kommer att undersökas mer 
ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
 

7.3.3 Fladdermöss 
Projektområdet i fråga är långt ifrån kusten och då fladdermöss inte uppehåller sig långt ut till havs så 
förväntas effekterna inte vara så relevanta. Fladdermöss flyger sällan längre än 20 km från kusten (Sjollema 
m.fl. 2014) och indikationer som tyder på något annat bör undersökas närmare i en kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Anledningen till att fladdermöss omkommer av vindkraftverk kan antingen vara till följd av kollision med 
vindkraftverkens rotorblad eller de tryckförändringar som uppkommer i närheten av rotorbladen (s.k. 
barotrauma) (Baerwald m.fl. 2008, Brownlee & Whidden 2011). Av dessa båda tros dock kollisioner med 
vindkraftverk vara det största skälet till att fladdermöss omkommer på grund av vindparker (Rollins m.fl. 
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2012, Ahlén 2003).  
 
Dessutom finns vissa indikationer på att fladdermöss kan attraheras av vindkraftverk som en följd av att 
insekter koncentreras där på grund av att verken alstrar värme. Andra teorier kring varför fladdermöss 
attraheras till vindkraftverken har framlagts men födosök av insekter är den förklaring som i dagsläget har 
mest stöd. För havsbaserad vindkraft långt ut till havs bör inte detta var ett lika stort problem som för 
landbaserad vindkraft.  
 

7.3.4 Fisk 
Sedimentspridning som uppkommer vid anläggning av vindkraftverk med bottenfundament kan påverka fisk 
negativt, i synnerhet yngel och ägg. Skälet är att sedimentspridningen kan medföra att partiklar fastnar i 
fiskarnas gälar eller täcker ägg, vilket resulterar i att fiskens överlevnadschanser reduceras (Auld och Schubel 
1978). Detta problem kommer vara kraftigt reducerat i vindpark Vidar eftersom det bara kommer vara 
flytande fundament med mindre förankringar i botten som inte kommer ge upphov till några betydande 
mängder sedimentspridning.  
 
Fiskar använder sig av ljud för att t.ex. hitta föda, undvika predatorer och i sociala beteenden (Degraer m.fl. 
2013; Hastings och Popper 2005). Under konstruktionsfasen av vindparken kan höga ljud och buller 
förekomma som stör fiskarnas förmåga att urskilja relevanta ljud som de annars använder för att lokalisera sig 
i sin omgivning (Slabbekoorn m.fl. 2010). Fiskar kan också drabbas av direkta skador på t.ex. innerörat och 
simblåsan som följd av höga impulsiva ljud vid anläggningsfasen (Casper m.fl. 2013). Hörselomfånget är känt 
för ett fåtal fiskarter och kan variera mycket beroende på art, men de flesta kan höra mellan 30-1500 Hz 
(Thomsen m.fl. 2006; Andersson 2011; Popper och Hastings 2009). Några få arter, t.ex. sill kan även höra över 
1500 Hz (Wysocki m.fl. 2009). De faktiska effekterna av ljud är beroende av ljudets egenskaper och 
omgivningen, men fiskens storlek, stadie i livscykeln och hörselomfång påverkar också (Degraer m.fl. 2013).  
 
Fiskarter som använder sig av elektroreception kan komma att påverkas av vindparkens internkabelnät samt 
anslutningskabel då det avger elektromagnetiska fält som kan störa fiskarnas förmåga att orientera sig i deras 
naturliga miljö (Otremba m.fl. 2019). Den eventuella effekten berör bland annat hajar, rockor och ålar, som 
kan få svårare att hitta föda samt att deras migrationsrutter störs om de befinner sig i närheten av kabeln 
(Lagenfelt m.fl. 2012; Bergström m.fl. 2007).  
 
En vindparksetablering kan även medföra positiva aspekter. Dels kan fiskbestånden gynnas av att fisket inom 
området minskar, dels kan vindkraftverkens fundament skapa en så kallad reveffekt som kan gynna många 
arter (Wright m.fl. 2020). Fisk attraheras till fasta strukturer och kan gynnas av skyddet som strukturen 
medför och reveffekten skulle kunna leda till en ökad mängd fisk (Bergström m.fl. 2012).  
 

7.3.5 Marina däggdjur 
Sälar och tumlare är känsliga för olika typer av undervattensljud som kan uppkomma vid etablering av 
havsbaserade vindparker. Graden av påverkan beror på flertalet faktorer, däribland ljudets frekvens och 
intensitet, djurens känslighet samt det aktuella områdets botten- och salinitetsförhållanden (Bergström m.fl. 
2012). Mest ljud kommer att genereras under anläggningsfasen, både på grund av ökad fartygstrafik samt 
undervattensarbeten till följd av installation av fundamenten. Således utgörs den största påverkan på marina 
däggdjur under denna period (Bailey m.fl. 2014).  
 
Hörseln är tumlarens viktigaste sinne som används för både födosök (genom ekolokalisering) och 
kommunikation mellan individer (Wahlberg m.fl. 2017). När tumlare utsätts för höga ljud kan det leda till 
ekologiska och/eller fysiologiska effekter, beroende på avståndet mellan tumlaren och ljudkällan samt ljudets 
styrka och frekvens, då ljud med lägre frekvenser färdas längre sträckor. Inom det avstånd som tumlare kan 
detektera ljudet kan det leda till maskering av deras egna ljud, och därmed påverka kommunikationen mellan 
olika individer. Ett närmre avstånd till ljudkällan kan leda till beteendeförändringar hos tumlare där tumlare 
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undviker ljudkällan. När tumlare utsätts för höga ljud inom ett ännu kortare avstånd kan det påverka deras 
hörselorgan och leda till temporära (TTS) eller permanenta hörselnedsättningar (PTS) (Thomsen m.fl. 2006, 
Kastelein m.fl. 2014). Påverkan beror också på ljudnivåerna, där en högre ljudnivå leder till en större 
påverkan. Höga undervattensljud kommer främst uppkomma under anläggningsfasen då installation av 
fundament ska göras. Eftersom Vidar bara kommer ha flytande fundament, som har en enklare och mindre 
förankring i botten, kommer ljudnivån vara lägre än vid t.ex. pålning av monopiles som anses vara en av de 
förankringar som ger högst ljudnivåer (Murphy m.fl. 2012).  
 
Utöver hörselnedsättningar kan anläggningsarbetet även riskera beteendeförändringar genom att temporärt 
tränga undan tumlare från deras viktiga områden. Projektområdet överlappar med ett utpekat viktigt område 
för tumlare under främst höstmånaderna, september till november. Effekter av såväl förankringsarbete samt 
undanträngningseffekter kan begränsas med hjälp av olika skyddsåtgärder som minskar ljudutbredningen och 
därmed påverkan (Dähne m.fl. 2017). Studier vid befintliga vindparker har visat på att tumlare lämnat 
området under anläggningsarbetena, vilket tros bero på de höga undervattensljuden (Carstensen m.fl. 2006, 
Brandt m.fl. 2011). Efter etableringen har tumlarna, i de flesta fallen, återvänt till området i antingen ett 
liknande eller i ett större antal än innan etableringen (Dähne m.fl. 2014, Scheidat m.fl. 2012, Teilmann m.fl. 
2007). Således kan den negativa påverkan på tumlarnas utbredning tänkas vara tidsbegränsad. Att tumlare 
återvänder till områden med vindparker i drift kan dels bero på en ökad födotillgång inom parken till följd av 
reveffekt, dels minskad fartygstrafik i ett tidigare högt trafikerat område (Scheidat m.fl. 2012).  
 
Även för knubbsälar är hörseln ett viktigt sinne, trots det är de inte lika känsliga för undervattensljud som 
tumlare (Kastelein m.fl. 2013). Inga långvariga eller betydelsefulla effekter på sälar i samband med 
havsbaserade vindparker har dokumenterats (Bergström m.fl. 2012). Trots detta kan för höga ljudnivåer 
under anläggningsfasen även potentiellt påverka sälar negativt, både deras hörselorgan och genom 
undanträngningseffekter. Det är troligtvis inte förankringen av bottenfundamenten som är det största 
problemet utan snarare ljud från båtar som rör sig i området och den fysiska närvaron av båtarna som 
påverkar mest (Edrén m.fl. 2010). Vissa negativa effekter kan förhindras med hjälp av skyddsåtgärder som 
begränsar ljudutbredningen. Skyddsåtgärder för att minska påverkan på tumlare, som är känsligare än sälar 
för undervattensljud, kommer också att minska påverkan på sälarna i området. Vindparker i drift har visats 
utgöra en låg risk för påverkan på marina däggdjur, där ljudet från vindparker inte överskrider omgivande 
ljudnivåer i områden med höga bakgrundsnivåer i närheten av tex. farleder (Madsen m.fl. 2006, Tougaard 
m.fl. 2020). Därmed förväntas en liten påverkan på både tumlare och knubbsäl under driftsfasen. Under 
avvecklingsfasen kan höga ljudnivåer genereras, men förväntas vara mer begränsade jämfört med 
anläggningsfasen. 
 
 

7.3.6 Skyddade områden 
I samband med etablering av vindpark Vidar kan en viss spridning av sediment samt undervattensljud uppstå. 
Detta kommer huvudsakligen ske under vindparkens anläggningsfas, och kommer främst sprida sig inom 
projektområdets gränser men även potentiellt till närliggande områden.  
 
I Natura 2000-området Bratten, som angränsar till Vidars södra del, är naturtyperna rev (1170) och bubbelrev 
och undervattenskratrar (1180) utpekade. Flytande fundament, som vindparken uteslutande kommer bestå 
av, tar en mycket liten bottenyta i anspråk i samband med förankring av de staglinor/kedjor som förbinder de 
flytande fundamenten till botten (se avsnitt 3.3 i Teknisk beskrivning). Förankringen kan ge upphov till en 
liten, mycket lokal, sedimentspridning främst om nedborrning av förankringsanordningarna behövs. Att en 
betydande spridning av sediment in till Natura 2000-området, som skulle kunna påverka de utpekade 
naturtyperna, kommer att uppkomma anses därmed som osannolik. Härvid kan beaktas att det inom Natura 
2000-området idag sker bottentrålning med därtill hörande grumling. 
 
Under anläggningsfasen kan även undervattensbuller uppkomma. Varken tumlare eller säl, som är känsliga 
arter för undervattensljud, är utpekade för Natura 2000-området Bratten. Fiskarter som är känsliga för ljud 
och som förekommer inom Natura 2000-området, är bland annat torsk. Undervattensljud som kan påverka 
torsk negativt uppkommer vid eventuell pålning av förankringarna till de flytande fundamenten. För att 
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minimera risken för påverkan kommer i så fall någon typ av bullerdämpande metoder att tillämpas, 
exempelvis ”mjuk uppstart”. Därmed förväntas ingen permanent skada uppkomma på torsk eller övriga 
fiskarter. De kan komma att tillfälligt lämna området, men har observerats etablera sig inom vindparker 
efteråt (Leonhard m.fl. 2011), varför de förväntas återvända efter anläggningsfasen. Inom området återfinns 
inte heller några lekområden för torsk som skulle kunna påverkas.  
 
Det närmaste skyddade området med tumlare och säl som utpekade arter är Kosterfjorden-Väderöfjorden, 
som ligger cirka 13 km öster om projektområdet. Undervattensljud med en betydande påverkan på tumlare 
och säl förväntas dock inte sprida sig så långt, varför någon betydande påverkan inte förväntas uppkomma 
inom Kosterfjorden-Väderöfjorden.  
 
Under driftsfasen förväntas ingen negativ påverkan på skyddade områden att uppstå. I stället kan positiva 
effekter tillkomma på grund av minskat fiske inom vindparken, vilket kan leda till en reservatseffekt som kan 
öka fiskbiomassan i området (Roberts m.fl. 2001, Lester m.fl. 2009, Gaines m.fl. 2010). Det kan sedan få en 
positiv spill-over effekt till det angränsande Natura 2000-området.  
 
Vid avveckling av vindparken kan viss sedimentspridning och ljudemissioner uppkomma, men i en betydligt 
mindre omfattning än under anläggningsfasen, varför en påverkan på utpekade naturtyper och arter anses 
som högst osannolik.  
 
Det är projektets nuvarande bedömning att skyddade områden inte kommer att påverkas i sådan 
utsträckning att ett Natura 2000-tillstånd erfordras. Påverkan på skyddade områden kommer att undersökas 
och bedömas ytterligare i en kommande miljökonsekvensbeskrivning.  
 

7.4 Landskapsbild 
 
Till detta samrådsunderlag för vindpark Vidar har ett antal visualiseringar i form av fotomontage gjorts ifrån 
utvalda platser längs med kusten. Platserna har valts ut utifrån kriterierna att de är populära platser där 
människor rör sig i kombination med att möjligheten till synbarhet har varit hög. Exempelvis är möjligheten 
att se vindkraftverken från båthamnar och bostadsområden belägna på östra sidan av öarna i skärgården 
begränsad då det ofta är terräng och andra hinder i vägen. Av den anledningen har sådana platser i huvudsak 
inte valts ut för fotomontage. Exempel på fotomontage framgår av Figur 25 och 26, samtliga montage för 
samrådsunderlaget finns tillgängliga i högupplöst version på Zephyrs hemsida. 
 
På västra sidan av öar och landområden längs kuststräckan är det ofta fri synbarhet mot vindparken eftersom 
havet då ofta erbjuder hinderfri sikt. Vindkraftverken kommer att synas från dessa platser oberoende av 
vindkraftverkens slutliga storlek eller utformningsalternativ. Men till följd av att vindparken är belägen på 
stort avstånd (som närmast 28 km till närmsta bostad på Kosteröarna och ca 35km till fastlandet) så kommer 
vindparken inte att vara påtagligt synlig. 
 
I samband med framtagandet av MKB kommer mer omfattande studier gällande vindparkens visuella 
påverkan att genomföras. Denna studie kommer även inkludera hinderbelysningens påverkan genom 
exempelvis visualiseringar av synbarheten nattetid. 
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Figur 25. Fotomontage från utsiktsplats vid Grebbestad, ca 38 km öster om projektområdet. Högupplösta fotomontage i 
finns tillgängliga på www.zephyrvind.se/projekt/vidar 

 
 

 
Figur 26. Fotomontage från bron från Kungshamn till Smögen, ca 44 km sydost om projektområdet. Högupplösta 
fotomontage i finns tillgängliga på www.zephyrvind.se/projekt/vidar 
 

7.5 Kulturmiljö och fornlämningar 
 
Till följd av att inga kända fornlämningar eller utpekade kulturmiljöer finns inom eller i anslutning till 
Projektområdet förväntas vindparken inte innebära någon påverkan. Samråd kommer att genomföras med 
bl.a. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Samhällsavdelningen där Kulturmiljö 
ingår) för att se närmare på behovet av att ta fram uppgifter kring eventuella vrak och fornlämningar som 
skulle kunna finnas inom Projektområdet inför kommande MKB. 
 

7.6 Rekreation och friluftsliv 
 
I samband med anläggningen och avvecklingen av vindparken kommer en ökad fartygstrafik förekomma i 
området. Fritidsbåtar kan därmed vara tvungna att ändra rutter och ta omvägar till följd av avspärrningar. Då 
projektområdet inte överlappar med någon utpekad farled och intensiteten av fritidsbåtar i och omkring 
projektområdet är väldigt låg förväntas påverkan att bli begränsad. Vidare förväntas ingen påverkan på 
rekreation och friluftsliv då vindparken ligger långt ute till havs och långt ifrån riksintressen eller andra 
utpekade områden för rekreation eller friluftsliv. 
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7.7 Fiske 
 
Projektområdet är lokaliserat på en plats där yrkesfiske efter fisk och skaldjur generar förhållandevis stora 
fångster. Den art som främst fiskas inom projektområdet är nordhavsräka men även torsk, rödtunga och 
gråsej har fångats mycket inom området mellan år 2009-2019. De redskap som används mest är bottentrål 
och pelagisk trål, men även burar används i det ökande fisket efter havskräfta.  
 
Vid en vindkraftsetablering blir den största påverkan på yrkesfisket att fisket inom området i värsta fall kan 
riskera att upphöra, vilket betyder att fisket måste omfördelas till andra områden i Skagerrak. Fiskebåtar kan 
få svårt att navigera kring de flytande fundamenten och redskap, som bottentrål och pelagisk trål, kan riskera 
att fastna i fundamenten och även i förankringarna till fundamenten. Även vindparkens tillhörande 
kabelkorridorer kan komma att försvåra bottentrålning beroende på hur djupt kablarna grävs ner.  
 
Utöver att fisket minskar inom parkområdet vid en vindkraftsetablering tillkommer även kumulativa effekter 
(Berkenhagen m.fl. 2010). I fiskets fall innebär det att den totala arean som är tillgänglig för fiskare blir 
mindre, och konkurrens mellan fiskare kan således öka på kvarvarande ytor. Det storskaliga pelagiska fisket 
förväntas bli mindre påverkat då det sannolikt kan omfördelas över ett större område än vad det småskaliga 
fisket kan. 
 
På sikt kan dock positiva effekter för fisket tillkomma som följd av att fisket begränsas i ett område (Gaines 
m.fl. 2010). Bland annat har studier på vindparker i Östersjön visat på en reveffekt av fundamenten 
(Andersson & Öhman 2010), det vill säga att fisk och andra arter kan nyttja vindkraftsverkens fundament som 
ett nytt habitat. Det har också visats att flytande vindkraftsfundament kan fungera som fiskaggregerande 
enheter (fish aggregating devices, FADs) som kan öka fångsterna av vissa fiskarter i områden kring dessa 
strukturer (Wilhelmsson m.fl. 2006; White m.fl. 1990; Castro m.fl. 1999; Forget m.fl. 2020).  
Påverkan på fisket kommer att beskrivas mer utförligt i en kommande miljökonsekvensbeskrivning och 
eventuella anpassningar av områdets utsträckning för att begränsa den negativa påverkan för yrkesfisket 
kommer att undersökas.  

 
7.8 Sjöfart  
 
Sjöfarten kan komma att påverkas av projektet till följd av en ökad fartygstrafik i området i samband med 
anläggnings- och avvecklingsfasen. Denna påverkan är dock tidsbegränsad. När vindparken är i drift förväntas 
ingen betydande påverkan då vindparken inte överlappar med eller angränsar till några utpekade 
riksintressen för farled. Däremot finns risk för ökade kollisioner inom området. Till följd av ett minskat fiske 
inom parken (se avsnitt om Fiske) kan tätheten av fiskefartyg minska i området, vilket å andra sidan minskar 
risken för kollisioner.  
 
Zephyr kommer att ta fram en risk- och säkerhetsanalys kopplat till sjöfarten i området med hjälp av 
oberoende expertis som också blir ett underlag i kommande dialog med myndigheter och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Denna risk- och säkerhetsanalys kommer också ligga till grund för förslag om 
buffertzoner och säkerhetsavstånd mot bl.a. farleder. 

 

7.9 Miljökvalitetsnormer 
 

Projektområdet ligger inom förvaltningsområdena Utsjöområde Norr Bratten och Väst kosterhavet 

(HVMFS 2012:18, senast reviderad 2018) där miljökvalitetsnormer ska tas hänsyn till. En eventuell påverkan 
av vindparksetableringen på miljökvalitetsnormer kommer att undersökas grundligt i en kommande 
miljökonsekvensbeskrivning, med avseende på exempelvis undervattensbuller, havsbottens integritet och 
kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur. 
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7.10 Klimat 
 
Etableringen av vindpark Vidar kommer bidra till att Sverige kan nå klimatmålet angående noll nettoutsläpp 
av växthusgaser till atmosfären år 2045.  
 
Anläggnings- och avvecklingsfasen kommer ge ett klimatavtryck till följd av produktion och tillverkning av 
vindkraftverken, installation av vindparken och tillhörande transporter. Dessa faser är dock högst temporära 
och klimatavtrycket från dessa aktiviteter kommer vara försumbart i jämförelse med de positiva effekterna 
under driftsfasen. Moderna livscykelanalyser har visat på nya siffror om cirka 6–7 gram CO2e/kWh för ny 
vindkraft på land (Vattenfall 2019.) Dessa beräkningar inkluderar miljöpåverkan till följd av produktion av 
komponenter, transporter, etablering och nedmontering. Under driftsfasen kommer vindparken fullt utbyggd 
att kunna producera uppskattningsvis 5,5 TWh elenergi per år och bidra till en betydligt större miljönytta. 
Projektet är därmed en viktig del i omställningen till en hållbar energiförsörjning.  

 

7.11 Övriga verksamheter och infrastruktur  
 
De sjökablar som befinner sig i havet är belägna på så pass långt avstånd från projektområdet att de inte 
bedöms påverkas. 
 
Angående civil luftfart så är initial bedömning att separationen mellan de planerade vindkraftverkens högsta 
punkt och undersidan av det överlappande terminalområdet ”Farris TMA” är tillräcklig för att inte att utgöra 
någon konflikt. Samråd kommer att ske med Luftfartsverket och relevanta norska myndigheter för att 
undersöka förutsättningarna i detalj. 
 
Samrådet för vindpark Vidar och tillhörande remisser kommer också utreda vidare om eventuella andra 
verksamheter finns i området, såsom t.ex. länkstråk för telekommunikation. 
 

7.12 Kumulativa effekter 
 
Kumulativa effekter uppstår när flera olika påverkanseffekter samverkar med varandra på olika sätt. Det kan 
handla om miljöeffekter som uppstår från en och samma verksamhet eller åtgärd, eller om miljöeffekter som 
uppstår på grund av samverkan mellan flera olika. I detta fall utgörs det av andra verksamheter eller åtgärder 
som kan påverka miljön inom projektområdet eller i dess närliggande omgivning. Kumulativa effekter kan 
påverka såväl fåglar som marina däggdjur och fiskar.  
 
På längre avstånd från Vidar finns det flera större vindkraftsprojekt och framför allt i Kattegatt utanför 
Hallandskusten. Ytterligare vindkraftsprojekt planeras på olika platser i Västerhavet. 
 
I en kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer kumulativa effekter noggrant identifieras, analyseras 
och bedömas från såväl andra vindkraftsparker men också från sjökablar och fartygstrafik. Dock bedöms liten 
kumulativ påverkan uppstå till följd av vindparker och sjökablar då dessa är belägna på långa avstånd från 
Vidar. 

 

7.13 Gränsöverskridande påverkan 
 
Den potentiella gränsöverskridande påverkan från vindpark Vidar är främst kopplat till rörliga däggdjur så 
som t.ex. fåglar och marina däggdjur, arter som lever på botten nära Projektområdets gräns, yrkesfiske, 
sjöfart och militära övningsområden. 
 
Enligt ESBO-konventionen skall det samrådas med grannländer om planer likt denna typ av etablering som 
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kan komma ge påverkan även i grannländer. Detta sker genom ett så kallat ESBO samråd som för Sveriges del 
hanteras utav Naturvårdsverket. 
 
Bedömning av påverkan i Norge och Danmark kommer att utredas närmare i kommande MKB efter att 
information och synpunkter har inhämtats ifrån grannländerna via det kommande Esbo-samrådet för 
vindpark Vidar. 

 

8. Preliminär tidplan 
 
Processen inför etableringen av en havsbaserad vindpark är omfattande och kräver flera tillstånd samt 
omfattande undersökningar och planering. I figur 27 återges en preliminär tidsplan för projektet fram till 
driftstart. För det fall att tillståndsprocesser och etablering av vindparken går snabbare än förväntat skulle 
tidplanen nedan och förväntad driftstart kunna kortas med uppskattningsvis ca två år. 

 

 
Figur 27. Preliminär tidsplan för projekt Vidar fram till driftstart. 
 

9. Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad 
verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö. Indirekta och direkta effekter för hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt 
och på hushållningen med material, råvaror och energi ska också ingå. Vidare är syftet att möjliggöra en 
samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och på miljön. MKB kommer innehålla de uppgifter 
som föreskrivs enligt miljöbalken och kommer omfatta och ha den detaljeringsgrad som är rimlig med hänsyn 
till rådande kunskaper och bedömningsmetoder. Det övergripande syftet är att MKB ger en samlad 
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföras. Genom 
samrådsprocessen kommer Zephyr inhämta underlag och synpunkter inför arbetet med MKB samt dess 
avgränsning vad gäller innehåll och omfattning, bl.a. genom samrådsdialog med berörda myndigheter om 
innehållet i den kommande MKB. 
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9.1 Förslag till innehåll i MKB  
 
- Icke-teknisk sammanfattning  
- Inledning och bakgrund  
- Samrådsredogörelse  
- Alternativ inkl. nollalternativet  
- Lokalisering, utformning och omfattning  
- Teknisk beskrivning  
- Områdesbeskrivning  
- Miljöeffekter  

- Batymetri och strömmar  
- Ljudeffekter  
- Sediment  
- Skuggning  
- Magnetiska fält  
- Miljökonsekvenser  
- Klimatpåverkan  
- Marin flora och fauna  
- Fisk  
- Marina däggdjur  
- Fågel  
- Fladdermöss  
- Kulturmiljö  
- Landskapsbild  
- Sjöfart  
- Totalförsvaret  
- Luftfart  
- Fiskenäringen i området  
- Konsekvensbedömning avveckling   

- Miljökvalitetsnormer  
- Kumulativa effekter  
- Risk och säkerhet  
- Skyddsåtgärder 
- Tidsplan 
- Lagstiftning 
- Miljö- och klimatnytta 
- Samlad bedömning  
- Förslag innehåll kontrollprogram  
- Bilagor till MKB 
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10. Förslag till samrådskrets 
 
Utöver informationsutskick direkt till nedan listade samrådsparter så kommer samrådet för vindpark Vidar 
också att utannonseras i tidningarna Göteborgs-Posten, Bohuslänningen och Strömstads tidning. Detta för att 
sprida informationen och bjuda in till samråd till en bredare allmänhet och enskilda som inte innefattas i 
nedan angiven samrådskrets. 
 
Samrådskretsen föreslås bestå av följande:  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
Strömstad kommun  
Tanum kommun  
Sotenäs kommun 
Lysekils kommun 
Havs- och vattenmyndigheten  
Sjöfartsverket  
Luftfartsverket  
Post- och telestyrelsen  
Sveriges Geologiska Undersökning 
Transportstyrelsen  
Försvarsmakten  
Kustbevakningen  
Kammarkollegiet  
Naturvårdsverket (innefattar Esbo-samråd med Danmark och Norge) 
Energimyndigheten  
Svenska Naturskyddsföreningen 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Boverket  
Svenska kraftnät  
Naturhistoriska riksmuseet  
Sveriges Lantbruksuniversitet 
SLU Aqua 
Sveriges Fiskares Producentorganisation  
Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation  
Swedish Pelagic Federation Producentorganisation 
Birdlife Sverige  
WWF  
Greenpeace  
Riksantikvarieämbetet  
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)  
Statens geotekniska institut (SGI)  
Energimarknadsinspektionen  
Statens maritima och transporthistoriska muséer  
Turistrådet Västsverige 
Nordiska museet 
Vattenrådet för Bohuskusten 
Västra Götalandsregionen 
Svenska kryssarklubben 
Svenska båtunionen 
Vattenrådet för Bohuskusten 
Bohusläns ornitologiska förening 
Nordiska museet 
Sportfiskarna (Region väst) 
Telia  
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Telenor  
Hi3G Access AB (Tre) 
Teracom 
Net4Mobility 
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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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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 10(49)
 

 
 

Forts. KSAU § 194  

 
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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-09-08 KA2021/724 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Eveline Karlsson 
Samhällsbyggnadschef 

 

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.  
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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.  
 
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. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Ingen påverkan 

Regelverk  

Kommunstyrelsen beslutar om delegation inom ramen för sitt reglemente och 
bestämmelserna i kommunallagen. 
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Organisation och personal 

Punkterna 5.3b och 5.12c medför förenklingar i organisationen. Övriga förändringar är 
redaktionella eller kompletterande i syfte att göra delegationsordningen heltäckande. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
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, allt enligt bilaga 
Delegationsordning Kommunstyrelsen reviderad 2021-03-03 med förslag 2021-08-27 
 
 

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

 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef  
Plan- och byggchef 
Administrativ chef 
 

  
Håkan von Dolwitz Eveline Karlsson 
Plan- och byggchef Samhällsbyggnadschef 
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Inledning 
Delegationsordning för Kommunstyrelsen från och med 27 november 2020. Tidigare versioner fastställda av kommunstyrelsen; 
2014-11-12 §172, rev 2015-05-27 §83, rev 2015-10-21 §161, rev 2016-04-06 §68, 2016-09-07 §141, 2017-02-01 §21, 2017-04-
05 §84, 2017-05-17 §102, KS 2017-10-18 §177, KS 2018-05-30 §94, KS 2018-11-07 §179, KS 2019-02-13 §33. 
 
Riktlinjer och principer 
Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Principiella beslut kan 
enligt kommunallagen (KL) 6 kap 38§ inte delegeras. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som handlar 
om verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet eller är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
får inte heller delegeras.  
 
Kommunstyrelsen kan återkalla delegering generellt eller i ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen kan föregripa en 
delegats beslut i ett särskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta i det. Kommunstyrelsen har, utan 
hinder av att beslutanderätten är delegerad, alltid rätt att ta upp ett ärende till eget avgörande. 
 
Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i enlighet med gällande lagar, 
avtal, mål, riktlinjer och övriga styrdokument.  
 
Brådskande ärenden 
Kommunstyrelsen får, enligt KL 6 kap 39 §, delegera åt ordförande eller annan ledamot att fatta beslut i ärenden som 
är så brådskande att inte kommunstyrelsens avgörande kan avvaktas.  
 
Vidaredelegation 

Kommunstyrelsen kan ge förvaltningschefen, i enlighet med KL 7 kap. 6§, rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt 
till annan anställd inom sin förvaltning. Förvaltningschef har befogenhet att återkalla lämnad delegering.  
 
Bestämmelser om ersättare 
Vid förfall för Kommunstyrelsens ordförande får beslut i första hand fattas av Kommunstyrelsens förste vice 
ordförande och i andra hand av Kommunstyrelsens andre vice ordförande.    
 
Anmälan av beslut 
Beslut fattade på delegation av kommunstyrelsen ska anmälas på nästkommande sammanträde. Detta gäller även 
beslut som är fattade på vidaredelegation av förvaltningschef. Anmälan kan ske genom kopia på beslutet, på speciella 
delegationslistor eller i annan form av skrivelse. Delegaten, eller i de fall utskotten är delegat, sekreteraren, ansvarar 
för att besluten förs in i den delegationspärm som förvaras på kansliet.  
 
Anmälan bör beslutsdatum, dokument-id, beskrivning och diarienummer. 
 
De ärendetyper som har kommentaren verkställighet ska inte anmälas till kommunstyrelsen.  
 
Överklagan 
Delegationsbeslut kan överklagas till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Klagotiden är tre veckor från 
anslagsdatum för det justerade protokollet. För delegationsbeslut räknas tiden utifrån anslagsbeviset till det 
sammanträde då beslutet anmälts. Ett beslut som inte anmäls vinner inte laga kraft eftersom det inte funnits någon 
möjlighet att överklaga beslutet.  
 
Beslut gällande myndighetsutövning kan även överklagas genom förvaltningsbesvär. Besvärstiden är då tre veckor 
från den dag då klaganden fått del av beslutet.  
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Förtydligande om personal- och organisationsfrågor 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och samtliga anställda i förvaltningarna är 
anställda av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är också kommunens personalorgan och är därmed ytterst ansvarig 
för personalpolitiska frågor i hela organisationen. Beslut i personalfrågor är alltså delegerade av kommunstyrelsen, 
och inte facknämnd, till förvaltningschef för eventuell vidaredelegation eller direkt till beslutande chef. Dessa beslut 
ska därmed anmälas till kommunstyrelsen.  
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1. Arbetsgivarfrågor 

Följande delegation ges från Kommunstyrelsen  
1.1 Anställning 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.1.1 
Organisationsförändring av smärre karaktär 
inom en förvaltning inom ekonomisk ram 

  FC   Strukturella förändringar 
hanteras av KS 

1.1.2 
Organisationsförändring av smärre karaktär 
som berör mer än en förvaltning inom 
ekonomisk ram 

  KD   Efter samråd med berörda 
förvaltningschefer 

1.1.3 
Anställning av kommundirektör, inkl. 
lönenivå 

  KS   Samråd med FDEL angående 
lönenivå 

1.1.4 
Anställning av förvaltningschef, inkl. 
lönenivå 

  KS   Samråd med FDEL angående 
lönenivå 

1.1.5 

Anställning av övriga, inkl. lönenivå, inom 
fastställd organisation 

  Överordn. 
Chef 

  Samråd med PC eller pers.utv 
för lönenivå för chefer och 
övriga för lönenivå. Vid 
oenighet avgör KD 

1.1.6 

Träffa överenskommelse om lön med enskild 
arbetstagare i annat fall (omplacering, 
förflyttning, organisationsförändring, 
löneöversyn) 

 
      

- Kommundirektör - KS Ordf.   Efter samråd med FDEL och 
PC om lön 

- Förvaltningschef - KD   Efter samråd med PC och 
KSO eller FDEL om lön. 

- Övriga - Överordn. 
chef 

  Efter samråd med PC och 
överordnad chef för 
chefslöner, samråd med 
pers.sekr och överordnad chef 
för övriga. 

1.1.7 Förhandlingsdirektiv inför löneförhandlingar   KSAU     

1.1.8 Fastställa lönepolitiska riktlinjer för 
kommunen 

  KSAU     

1.1.9 

Fullgöra förhandlingsskyldigheten i MBL 
11-14, 38§§ samt genomföra de åtaganden 
som framgår av samverkansavtalet gentemot 

  
  
  
  

    Av större karaktär 
delegationsbeslut. I övrigt 
verkställighet 

- Kommundirektör - KS Ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.1.10 

Teckna kollektivavtal för kommunen med 
bindande verkan 

  
  
  

      

- Större principiell betydelse - FDEL   
- Övriga ärenden - PC   

1.1.11 

Övriga förhandlingar enligt gällande lagar 
och avtal samt tolkning av dessa 

  
  
  

    Av större karaktär 
delegationsbeslut. I övrigt 
verkställighet - Större principiell betydelse - FDEL   

- Övriga ärenden - Pers.utv PC 
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1.1.12 

Avgöra frågor om tolkning och tillämpning 
av lagar, avtal och andra bestämmelser som 
rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 

      Av större karaktär 
delegationsbeslut. I övrigt 
verkställighet 

- Större principiell betydelse   - FDEL   
- Övriga ärenden   - Pers.utv. PC 

 
     

1.2 Avveckling, ledighet och omplacering 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.2.1 

Beslut om uppsägning/avsked   
  
  
  

    Samråd ska ske med PC 
- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.2.2 

Beslut om ledighet med lön för studier   
  
  
  

      
- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.2.3 

Beslut om tjänstledighet utan lön, ej reglerad 
i lagar o avtal - enligt riktlinjer 

  
  
  
  

    Samråd med PC, pers.utv. 

- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.2.4 
Besluta om förflyttnings- och 
omplaceringsärenden från en nämnd till en 
annan 

  Avd.C  FC  Samråd med PC, pers.utv. 

1.2.5 
Ledighet för facklig företrädare med lön inkl. 
facklig utbildning enl. LFF, AFF 

  PC     

1.2.6 

Överenskommelse med enskild arbetstagare 
vid anställningens upphörande om villkor 
som avviker från bestämmelserna i lagar och 
avtal 

  
  
  

      

- Större principiell vikt - FDEL   
- Övriga ärenden - PC   

 
     

1.3 Pension 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.3.1 Beslut om tjänstepension enligt KAP-KL   PC     

1.3.2 Beslut om särskild avtalspension   FDEL   I samråd med 
pensionsrådgivande lönechef 

1.3.3 
Beslut i pensionsärenden av större principiell 
betydelse 

  FDEL   I samråd med 
pensionsrådgivande lönechef 

1.3.4 
Uppdra åt sammanslutning, med uppgift att 
tillvarata kommunens intresse som 
arbetsgivare, att reglera anställningsvillkor 

  FDEL   Lag om vissa kommunala 
befogenheter 6 kap 3§ 

1.3.5 
Övriga pensionsärenden enligt 
pensionspolicy 

  FC   Samråd med PC 
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1.4 Avstängning och disciplinära åtgärder 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.4.1 

Avstängning och disciplinära åtgärder   
  
  
  

    Samråd med PC på samtliga 
nivåer samt med FDEL 
avseende KD. 

- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

 
     

1.5 Arbetsmiljö och rehabilitering 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.5.1 

Beslut beträffande arbetsmiljöansvar enligt 
AML 

  
  
  
  

    Särskild skriftlig delegation 
upprättas med varje chef   

- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.5.2 

Beslut beträffande rehabiliterings-ansvaret 
enligt AML och AFL inkl. beslut om 
avgångsvederlag 

  
  
  
  

    Samråd med PC 

- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

 
     

1.6 Övrigt 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

1.6.1 

Förbud mot bisyssla   
  
  
  

    Samråd med PC 
- Kommundirektör - KS ordf.   
- Förvaltningschef - KD   
- Övriga - Överordn. 

chef 
  

1.6.2 Besluta om stridsåtgärd   FDEL     
 

     
2. Ekonomiärenden 
2.1 Ekonomi 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

2.1.1 
Upplåning, upptagande samt förlängning, 
konvertering, omplacering och liknande av 
lån inom beslutade låneramar 

 Ek.Chef KD Enligt i budget angivna 
riktlinjer och villkor.  

2.1.2 
Amortering av långfristiga lån  Ek.Chef KD Enligt i budget angivna 

riktlinjer och villkor. 

2.1.3 

Avskrivning av fordran mot utomstående 
ackord, förlikning eller annan nedskrivning 
av fordran 

    

- 1/2 till 1 prisbasbelopp - FC  

- 1 - 2 prisbasbelopp - Ek.Chef  

2.1.4 
Placering av donationsmedel och förvaltade 
medel 

 Ek.Chef Redov.ek.  
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2.1.5 Placering av likvida medel  Ek.Chef Adm.ek I enlighet med antagen 
finanspolicy 

2.1.6 

Skadestånds- och ersättningsärenden mot 
tredje man vid entreprenader 

3 kap. SkL    

- 1/2 – 1 prisbasbelopp Avd.chef  
- 1 - 3 prisbasbelopp FC  
- 3 – 5 prisbasbelopp KD  

2.1.7 
Rätten att ingå förlikningsavtal     
- 1/2 - 3 prisbasbelopp FC  
- 3 - 5 prisbasbelopp KD  

2.1.8 

Köp/försäljning/avyttring av lös egendom     

- upp till 5 tkr FC  
- över 5 tkr KD  

2.1.9 

Betalningsanstånd med fordringar  Ek.Chef Adm.handl Beviljande av 
betalningsanstånd, högst 3 
mån och amorteringsplan, 
högst 24 mån för fordringar 
som hänförts till så kallad 
central kreditering 

2.1.10 
Permutationer eller annan förändring av 
fonder (ansök om). 

 Ek.Chef Redo.ek  

2.1.11 

Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa     
- Förvaltningschef och dess ersättare KD  
- Avdelningschef och dess ersättare FC  
- Enhetschef FC  
- Annan FC  

2.1.12 
Förnya borgensförbindelse där 
Kommunfullmäktige beslutat att kommunen 
ska ha säkerhet för sitt borgensåtagande 

 Ek.Chef Red.ekon.  

2.1.13 

Beslut om medverkan i projekt vars totala 
omfattning uppgår 

   Innan ansökan ska beslut tas. 

- Upp till 5 mnkr                                    KD  
- 5 mnkr till 10 mnkr                           KSAU  

2.1.14 

Omfördelning av medel mellan och nya 
investeringsprojekt 

   Detta får inte innebära att 
enskilt projekt utgår från 
budgeten. - Upp till 1 000 tkr EK.CHEF  

- 1 000 tkr - 2 000 tkr KD  
- 2 000 tkr - 5 000 tkr KSAU  

2.1.15 
Omfördelning av medel mellan olika 
verksamhetsområden inom nämndens 
verksamhetsområde 

 FC   

2.1.16 
Utse personer att utfärda anvisningar på 
kommunens bank- och postgirokonto samt 
personer med rätt att underteckna handlingar 

 KD EK.CHEF  

2.1.17 

Utse personer att utfärda anvisningar på av 
kommunens förvaltade stiftelsers 
balansräkningar samt verkställa in- och 
utbetalningar på dessa konton 

 EK.CHEF Red.ekon.  

2.1.18 Utdelning ur donationsfond  KD   
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3. Upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

3.1  

Upphandling och inköp av varor, tjänster och 
entreprenader inom ramen för tilldelad 
driftsbudget över 40 tkr som inte omfattas av 
avrop/beställning på ramavtal.  I samband 
därmed besluta om förfrågningsunderlag, 
tilldelning samt ingå, ändra, förlänga och 
säga upp avtal inom området för; 

    

- Kommunförvaltningen KD Ek.Chef 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen FC/Avd.C Ek.Chef 
- Kommunövergripande KD Ek.Chef 

3.2 

Upphandling och inköp av varor, tjänster och 
entreprenader inom ramen för 
investeringsbudget. I samband därmed 
besluta om förfrågningsunderlag, tilldelning 
samt ingå, ändra, förlänga och säga upp 
avtal. 

   Delegat för Proj.led och 
Byggled avser endast ändring 
av redan tecknat avtal inom 
ramen för 
investeringsbudgeten. Det 
som inom ABK, AB och 
ABT benämns som ÄTA 
arbeten. 
 

- Oavsett prisbasbelopp FC  
- Maximalt 100 prisbasbelopp Avd.C  
- Maximalt 22 prisbasbelopp Proj.led  
- Maximalt 3 prisbasbelopp Byggled.  

3.3 
Upphandling av konsulttjänster för projekt i 
investeringsbudget under planeringsfasen - 
maximalt 22 prisbasbelopp 

 FC   

3.4 

Vara ombud vid entreprenader enligt AB* 
och ABT** 

 Avd.C FC Enligt begränsning i 3.2. 
*Allmänna bestämmelser för 
byggnads-, anläggnings och 
installationsentreprenader 
** Allmänna bestämmelser 
för totalentreprenader 
avseende byggnads-, 
anläggnings- och 
installationsarbeten 

3.5 

Utfärda fullmakt (skriftlig) till externa 
projektledare/byggledare vid entreprenader 
oavsett prisbasbelopp 

 FC  Befullmäktigade (konsulter) 
får maximalt ges följande till:  
A) Projektledare – maximalt 
22 prisbasbelopp  
B) Byggledare - maximalt 3 
prisbasbelopp 

3.6 

Formella anbudsöppnare för öppning av 
anbud i upphandling tillsammans med 
upphandlare, inom respektive 
verksamhetsområde 

 Proj.led., 
Enh-chef, 
Avd.C, FC, 
KD 

  

3.7 

Beslut om att inköpscentral genomför 
samordnad upphandling och tecknar samt 
förlänger ramavtal. 

 Ek.Chef KD Med möjlighet att 
vidaredelegera 
beslutanderätten till anställd 
vid inköpscentral 

3.8 
Beslut om avropsanmälan hos SKL 
inköpscentral 

 Ek.Chef Upphandl.  

3.9 
Beslut om att delta i övriga externt 
samordnade upphandlingar. 

 KD Ek.Chef  

3.10 Beslut om att avbryta pågående upphandling  Upphandl. Ek.Chef  

3.11 
Teckna och förlänga leasingavtal för 
kommunen 

 Ek.Chef KD  
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3.12 

Träffa sådana avtal inom kommunens 
verksamhetsområden som inte omfattas av 
delegeringsordningen i övrigt 

 KD  Under förutsättning att rätten 
att träffa avtalet inte:  
1. strider mot 
Kommunallagen 5 kap. 1 § 
eller och 7 kap. 7 § 7 kap. 23 
§ 
2. följer särskilt av 
befattningsbeskrivning, 
beslut eller liknande 
3. överstiger 100 
prisbasbelopp 

3.13 
Lämna yttrande avseende 
upphandlingsärenden i förvaltningsdomstol 

 Upphandl. Ek.Chef Om inte ombud utses för 
kommunen enligt punkt 4.1 

3.14 

Upphandling och inköp av varor, tjänster och 
entreprenader inom ramen för 
upphandlingsarbeten där Sotenäs kommun 
agerar inköpscentral och i samband därmed 
besluta om förfrågningsunderlag, tilldelning 
samt ingå, ändra, förlänga och säga upp 
avtal. 

 Ek.Chef KD Upphandlingssamarbeten så 
som inom NoBo och 
VästUpp agerar kommunen 
som inköpscentral när 
kommunen ansvarar för 
gemensam upphandling. 

 
     

4. Juridik, avtal, yttranden och diarium 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

4.1 

Utse ombud att föra kommunens talan inför 
domstol, andra myndigheter och 
förrättningar, inklusive utfärdande av 
fullmakt 

  KD, KS 
ordf  

Ek.chef Ombud ska ha skriftlig 
fullmakt 

4.2 
Utse ombud att företräda kommunen vid 
föreningsstämmor och dyl  

  KS ordf      

4.3 
Yttrande till myndigheter och dyl. av smärre 
betydelse  

  Handl.   EC/AVD.C
HEF 

Verkställighet 

4.4 
Yttrande till myndigheter och dyl – ej 
principiell natur 

  EC/AVD.C
HEF 

KD, OC   

4.5 
Yttranden av principiell natur eller av större 
vikt när kommunstyrelsens behandling inte 
kan inväntas 

  KSAU KS ordf    

4.6 Yttranden av politisk men ej principiell natur    KSAU     

4.7 ttranden i brådskande fall    KS ordf KD   

4.8 
Avstå från att avge yttrande över 
betänkanden och utredningar.  

  KD KS ordf Verkställighet 

4.9 
Avstå från att avge yttrande över 
betänkanden och utredningar av smärre natur 

  Handl.    Verkställighet 

4.10 
Avvisning av överklagande som kommit in 
för sent 

 FörvL 45§ Handl 
Admin. 
Nämndsekr 

 
  

4.11 
Yttrande vid överklagande enligt KL – ej 
principiell betydelse 

  Adm.chef,  KD   

4.12 
Yttrande vid överklagan enligt KL i fråga av 
principiell betydelse 

  KSAU KS ordf.   

4.13 Yttrande vid överklagande enligt FörvL   Handl.  EC/AVD.C
HEF 

Verkställighet 

4.14 
Begära inhibition av förvaltningsdomstols 
dom – ej principiell betydelse 

FörvL 48§ Adm.chef  KD   

4.15 
Begära inhibition av förvaltningsdomstols 
dom – principiell betydelse 

FörvL 48§ KSAU KS ordf    
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4.16 Avvisande av ombud FörvL 14§ Adm.Chef   KD   

4.17 Utse personuppgiftsombud   KD     

4.18 
Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 

  Enhetschef Överordn. 
chef 

  

4.19 
Tillstånd att använda kommunens heraldiska 
vapen 

  Information
sansvarig 

Webbansv.   

4.20 
Beslut i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan 
avvaktas 

KL 6 kap 
39§ 

KS ordf.   KS v ordf.   

4.21 
Vidaredelegation av förvaltningschefs 
beslutanderätt till annan anställd inom 
förvaltningen 

KL 7 kap 5-
8§§ 

FC   

4.22 
Polisanmälan pga. brott mot den egna 
verksamheten  

  Säk.samord. KD/Rtj.chef   

4.23 
Polisanmälan pga. brott mot den egna 
verksamheten – brådskande ärenden 

  Säk.samord.  KD/Rtj.cef   

4.24 

Prövning samt avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling samt 
uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande av sådan handling  

OSL 6 kap 
2-3§§ , 4 
kap 14§, 12 
kap 2§  

Adm.chef,.   Nämndsekr,   

4.25 
Avslag på begäran om utlämnande av 
personakt samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande av personakt  

  Handl.   Kommsekr. 
Nämndsekr.  

  

4.26 
Omprövning av beslut att inte lämna ut 
allmän handling samt upprättade förbehåll 

  KD KS ordf   

4.27 
Undantag om avgift för allmän handling samt 
fast-ställande av taxa vid oenighet 

  Adm.chef,.     Nämndsekr   

4.28 Sekretessläggande av handling    Adm.chef.   Nämndsekr   

4.29 

Rätt att företräda kommunen hos 
hyresnämnden eller arrendenämnden 

- i hyresfrågor 
- i arrendefrågor 

   
 
DrP-Chef 
MEX  

Överordn. 
chef 

Verkställighet 

4.30 
Rätt att företräda kommunen i egenskap av 
sakägare vid lantmäteriförrättningar 

  MEX Överordn. 
chef 

  

4.31 
Rätt att ansöka om lantmäteriförrättningar 
och inskrivningsärenden 

  MEX Överordn. 
chef 

Verkställighet 
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5. Mark- och exploateringsfrågor 
Delegation omfattar endast beslut enligt taxor, policys, riktlinjer mm. beslutade av KF. 
Underskrift av avtal enligt beslut i Kommunstyrelsen, dess utskott eller andra 
beslut enligt delegationsordningen utgör verkställighet av beslutet.   
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

5.1a 

Upplåta avtal om nyttjanderätt om inte annat 
särskilt anges i denna delegationsordning 
med avtalstid om 

      
 

- max 1 år och utan principiell betydelse MEX  Överordn. 
chef 

- över 1 år eller av principiell betydelse KSTU   

5.1b 

Säga upp avtal för omförhandling/ändring 
där avtalet har en ursprunglig avtalstid: 

    

- upp till och med 5 år MEX  
- längre än 5 år eller om ärendet är av 
principiell betydelse 

KSTU  

Säga upp avtal för avslut där avtalet har en 
ursprunglig avtalstid: 

    

- upp till och med 1 år MEX  

- längre än 1 år eller om ärendet är av 
principiell betydelse 

KSTU   

5.2 
Överlåta avtal eller ingå nytt avtal på samma 
villkor som i överlåtet avtal enligt 5.1. 

  MEX, SBF-
admin  

Överordn. 
chef 

  

5.3a 
Rätt att Aavslå förfrågan om nyttjanderätt .    MEX Överordn. 

chef 

 

5.3b 

Efter kommunicering avslå förfrågan om köp 
av mark där verksamheten inte är planenlig, 
inte följer politiska inriktningsbeslut eller, 
riktlinjer för olika områden, i fall där aktuell 
mark redan sålts, arrenderats ut eller det i 
övrigt är uppenbart att ansökan ska avslås.   
 
Avslå förfrågan om markköp i övriga fall om 
ärendet är av principiell betydelse.  

 MEX 
 
 
 
 
 
 
KSAU 

Överordn. 
chef 

I företagsärenden gäller 
delegationen till MEX och 
överordnad chef efter 
hörande av 
näringslivsutvecklaren och 
KS presidium. 

5.4 

Avtal om kommunal nyttjanderätt till mark 
och byggnader om inte annat särskilt anges i 
denna delegationsordning 

        

- max 1 år och utan principiell betydelse MEX, SBF-
admin  

Överordn. 
chef 

- över 1 år eller av principiell betydelse KSTU   

5.5  Omprövning av tomträttsavgäld   KSTU     

5.6 
Markägartillstånd för planenlig användning 
Besvara remisser från andra kommunala 
myndigheter 

  DrP-Chef, 
MEX 

Överordn. 
chef 

  

5.7 
Upplåta, ändra och upphäva servitut eller 
ledningsrätt där kommunen berörs i egenskap 
av tjänande eller härskande fastighet 

  MEX Överordn. 
chef 

  

5.8 
Träffa avtal om servitut som ger kommunen 
rätt att anlägga vatten- och avloppsledningar, 
pumpstationer 

  MEX, 
Sotenäs 
vatten 

Överordn. 
chef 

Enligt särskilt avtal 

5.9 
Intrångsersättning vid väg-, VA eller 
ledningsarbeten 

  MEX Överordn. 
chef 
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5.10 

Förvärv eller försäljning av fastighet eller 
fastighetsdel inklusive eller exklusive 
byggnad för ett 

        

- totalbelopp om max 3 basbelopp och utan 
principiell betydelse 

DrP-Chef,  
MEX 

Överordn. 
chefSBF-
chef  

- totalbelopp över 3 basbelopp eller av 
principiell betydelse 

KSAU   

5.11 Prissättning av kommunala tomter   KSAU     

5.12a 
Köp av kommunal tomt från Sotenäsbostäder 
enligt gällande affärsöverenskommelse och 
efter prissättning enligt 5.11 

 MEX Överordn. 
chef 

 

5.12ba 
Försäljning av kommunala tomter efter 
beslut enligt punkt 5.11.  

  MEX Överordn. 
chef 

  

5.12c 

Efter kommunicering avslå ansökan om 
försäljning tomt i de fall sökanden inte 
uppfyller kriterierna för tomtköp/tomtkö eller 
det finns andra intressenter med företräde i 
tomtkön. 

 MEX Överordn. 
chef 

 

5.13 
Beviljande av förlängd byggnadsskyldighet    MEX Överordn. 

chef 
Maximerat till tid enligt 
bygglov 

5.14 

Utsträckning, nedsättning, dödning, 
sammanföring och relaxation av inteckning, 
utbyte av pantbrev samt även därmed 
jämförliga åtgärder 

  MEX Överordn. 
chef 

  

5.15 

Besvara remisser från polisen avseende 
upplåtelse av allmän platsmark när det är 
fråga om större idrottsevenemang och 
båtrace samt evenemang som konserter, 
festivaler, karnevaler, cirkus och liknande. 

  KSTU   I brådskande fall: KSTUs 
ordförande 

5.16 
Besvara remisser från polisen avseende 
upplåtelse av torgplatser i andra fall än 
avseende evenemang enligt ovan. 

  SBF-
nämndsekr.  

MEX 
Överordn. 
chef 

Efter hörande av MEX, 
trafikingenjör och gatuenhet 

5.17 

Besvara remisser från polisen avseende 
upplåtelse av allmän platsmark och nyttjande 
av gatumark för annat ändamål än trafik i 
andra fall än avseende evenemang enligt 
ovan 

  SBF-
nämndsekr.  

MEX 
Överordn. 
chef 

 Efter hörande av MEX, 
trafikingenjör och gatuenhet 

5.18 

Efter kommunicering  
- avskriva ärenden 
- avvisa ärenden  

  
 
MEX 

 
 
Överordn. 
chef 

Ex efter återkallelse eller 
ärendet är så inkomplett att 
det inte kan besvaras. Innan 
avskrivning ska sökanden ha 
fått hjälp med vad som 
saknas och rimlig tid att 
komplettera ärendet. 

 
     

6. Fastighetsfrågor 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 
6.1 Gallringsavtal på kommunens mark   DrP-Chef Överordn. 

Chef 
  

6.2 
Hyra ut verksamhetslokal i sjönära läge eller 
av principiell natur 

  DrP-Chef     

6.3 

Ansökan om bygglov respektive rivningslov    DrP-Chef 
Anl.chef 
DrP-Chef 
Fast.chef 

Överordn. 
chef 
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Anl.ing 
Proj.led 

6.4 

Rivning av saneringsobjekt    DrP-Chef 
Anl.chef 
DrP-Chef 
Fast.chef 
Anl.ing 
Proj.led 

Överordn. 
chef 

  

6.5 
Träffa avtal om hyror vid förhandlingar med 
hyresgästorganisation eller annan part 

  DrP-Chef Överordn. 
chef 

Verkställighet 

6.6 
Ersättningskrav vid översvämningsskador i 
fastigheter inom ett totalbelopp om max 1 
basbelopp 

  DrP-Chef Överordn. 
chef 

  

6.7 

Skadereglering kommunens fastigheter och 
anläggningar inom 

  DrP-Chef  Överordn. 
chef 

Verkställighet 

- självrisk eller budget 
- skadereglering i övriga fall inom 
självriskbeloppet 
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7. Planfrågor 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

7.1 
Yttrande över andra kommuners planer och 
dylikt   

   PB-chef Överordn. 
chef 

  

7.2 
Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande    PB-chef Överordn. 

chef 
  

 
     

8. Hyresfrågor 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

8.1 
Uthyrning av fastigheter och lokaler enligt 
riktlinjer 

  DrP-Chef Överordn. 
chef 

Verkställighet 

8.2 
Uthyrning av bostadslägenheter, sjöbodar, 
förråd och magasin enligt riktlinjer 

  DrP-Chef Överordn. 
chef 

Verkställighet 

8.3 
Uthyrning lokaler (avseende 
industrifastighet) upp till fem år  

  DrP-Chef Överordn. 
chef 

Enligt gällande detaljplan 

8.4 Uthyrning av lokaler mer än fem år   KSTU     

8.5 
Mindre förändringar i befintliga avtal 
gällande uthyrning 

  DrP-Chef Överordn. 
chef 

  

8.6 
Hyra av extern verksamhetslokal för alla 
kommunala verksamheter 

  KSTU     

 
     

9. Alkoholhandläggning 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

9.1 
Beslut avseende serveringstillstånd till 
allmänheten under en enstaka 
tidsperiod/tillfälle 

 AL 8 kap 
2§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.2 
Beslut avseende ansökan beträffande 
servering till slutet sällskap vid enstaka en 
enstaka tidsperiod/ tillfälle 

AL 8 kap 
2§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.3 
Beslut avseende ansökan beträffande 
utökning av eller inskränkning av 
dryckesutbud 

AL 8 kap 
2§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.4 
Beslut avseende ansökan om ändrade lokaler 
ex uteservering 

Al 8 kap 
14§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.5 
Beslut om godkännande av serveringslokal 
cateringverksamhet 

AL 8 kap 
4§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.6 
Beslut om tillstånd till provsmakning av 
alkoholdrycker enligt 8 kap 6, 7§§ 

8 kap 2§ 4 
st 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.7 
Beslut om gemensam serveringsyta vid 
beviljande serveringstillstånd för en enstaka 
tidsperiod/tillfälle 

AL 8 kap 
14§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.8 
Beslut om utökning av serveringstid eller 
beslut om att begränsa medgiven 
serveringstid 

AL 8 kap 
19§ 

Alk.handl. KS ordf,    

9.9 
Beslut om tillsynsplan AL 9 kap 

2§ 
Alk.handl.  KS ordf,   

9.10 
Beslut att utlämna uppgifter på begäran av 
annan tillsynsmyndighet, Skatteverket och 
Tullverket 

AL 9 kap 
8§ 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.11 
Begäran om biträde av polismyndighet för 
utövande av tillsyn enligt 9 kap 13-15§§ 

AL 9 kap 
9§ 

Alk.handl.  KS ordf, Verkställighet 
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9.12 
Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
konkursbo 

AL 9 kap 
12§ 2 st 

Alk.handl.  KS ordf,   

9.13 

Begäran om tillträde till driftställe, 
tillhandahållande av handlingar som rör 
verksamheten, biträde vid tillsyn, utlämnande 
av varuprover och tillgång till 
verksamhetsredovisning 

AL 9 kap 
13§ 

Alk.handl.  KS ordf, Verkställighet 

9.14 

Begäran om tillträde till driftställe, 
handlingar och upplysningar från den som 
bedriver servering av eller försäljning av 
folköl 

AL 9 kap 
15§ 

Alk.handl.  KS ordf, Verkställighet 

9.15 
Beslut om erinran AL 9 kap 

17§ 
Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.16 
Beslut om återkallelse i de fall som 
tillståndet ej längre utnyttjas 

AL 9 kap 
18§ 1 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.17 

I brådskande fall, återkalla ett 
serveringstillstånd om det med 
tillståndshavarens vetskap har förekommit 
brottslig verksamhet på serveringsstället eller 
i anslutning till detta utan att 
tillståndshavaren ingripit 

AL 9 kap 
18§ 2 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.18 

I brådskande fall, återkalla ett 
serveringstillstånd om det med 
tillståndshavarens vetskap har förekommit 
brottslig verksamhet på serveringsstället eller 
i anslutning till detta utan att 
tillståndshavaren ingripit 

AL 9 kap 
18§ 3 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.19 

I brådskande fall, återkalla ett 
serveringstillstånd om tillståndshavarens har 
brutit mot denna lag eller vad som i övrigt 
gäller för tillståndet på ett sådant sätt att 
varning inte är en tillräckligt ingripande 
åtgärd eller har tilldelats en eller flera 
varningar utan att de förhållande som 
föranlett varningen har rättats till 

AL 9 kap 
18§ 3 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.20 

I brådskande fall, återkalla ett 
serveringstillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme som meddelats med stöd 
av enligt 8 kap 14§ andra stycket 

AL 9 kap 
18§ 2 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.21 

Beslut om återkallelse då tillståndshavaren 
inte längre har tillstånd att hantera livsmedel 
eller lokalen ej längre är lämplig för sitt 
ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt 

AL 9 kap 
18§ 3 p 

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.22 

I brådskande fall, om detaljhandel med eller 
servering av folköl föranleder olägenheter i 
fråga om ordning och nykterhet eller om 
bestämmelserna i Alkohollagen inte följs, 
förbjuda vidare försäljning 

AL 9 kap 
19§  

Alk. Handl.  KS Ordf,   

9.23 
Tillsynsverksamhet jml 9 kap AL 9 kap Alk. Handl.  KS Ordf, Verkställighet 

9.24 
Beslut att inleda tillsynsutredning   Alk. Handl.  KS Ordf, Tillsynsutredning  

9.25 
Beslut att lägga ner inledd tillsynsutredning   Alk. Handl.  KS Ordf, Tillsynsutredning  
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9.26 
Polisanmäla misstänkt brott enligt 
alkohollagen som är så brådskande att KS 
sammanträde ej kan avvaktas 

AL 11 kap Alk. Handl.  KS Ordf,   

 
     

10. Renhållning 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

10.1 
Tolka gällande renhållningsordning    DrP-chef Överordn. 

chef 
Verkställighet 

10.2 
Besluta i renhållningsfrågor enligt 
ägardirektiv  

  DrP-chef Överordn. 
chef 

  

 
     

11. Hamnar 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

11.1 
Upplåtelse av hamnanläggningar till extern 
aktör  

  KSTU     

11.2 
Upplåtelse av båtplatser och gästbåtplatser    Hamnadmin Överordn. 

chef 
Verkställighet 

11.3 
Beslut med anledning av kommunstyrelsens 
åligganden som hamnmyndighet  

  Anl.chef Överordn. 
chef 

  

 
     

12. Kost och städ 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

12.1 
Justering av priser inom kommunens 
matsalar 

  Kost- & 
städchef 

Överordn. 
chef 

Efter samråd med ek.chef 

 
     

13. Räddningstjänst 
13.1 Skydd mot olyckor 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

13.1.1 
Dispens om sotning på egen fastighet  LSO 3 kap 

4§ 
Räddn.chef  Stf 

räddn.chef 
  

13.1.2 

Förordna person att, utan att vara tjänsteman 
hos kommunen, utföra brandskyddskontroll å 
kommunens vägnar utan vite 

LSO 3 kap 
6§ 

KD    Vidaredelegation till 
skorstensfejartekniker som 
använder egen nummerserie 
för besluten   

13.1.3 
Utse ersättare för skorstensfejarmästare vid 
förhinder för denna att utöva sin tjänst  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.4 
Beslut om kontroll från 
brandskyddssynpunkt i särskilda fall 

FSO 3 kap 
1§  

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.5 
Beslut om förebyggande åtgärder  LSO 3 kap 

1§ 
Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.1.6 
Besluta om tillsyn av objekt enligt LSO 2 
kap 2§ 

LSO 5 kap 
1-2§§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.7 
Utse personal att enligt LSO 3 kap 14§ utöva 
tillsyn  

LSO 5 kap 
1§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.8 
Föreläggande och förbud med undantag för 
vad som påkallas efter kontroll enligt LSO 3 
kap 6§ föreläggande utan vite 

LSO 5 kap 
2§ 2 st 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.9 
Beslut om föreläggande och förbud som 
förenas med vite i tillsynsärenden  

FSO 5 kap 
2§ 

KSAU     



 

 
Delegationsordning | Kommunstyrelsen | 2020-11-25 § 221 | 2020/436 

  

Sida 18 av 22 

13.1.10 
Begäran om polishandräckning  LSO 5 kap 

3§, LSO 6 
kap 3§ 

Räddnings-
led 

  Verkställighet 

13.1.11 
Utnyttjande av ingrepp i annans rätt LSO 6 kap 

2 och 6§ 
Räddnings-
led 

  Verkställighet 

13.1.12 
Utnyttjande av tjänsteplikt  LSO 6 kap 

1§ 
Räddnings-
led 

  Verkställighet 

13.1.13 
Pröva beslut om ersättning samt utge 
ersättning  

LSO 7 kap 
8§ 

KSAU     

13.1.14 
Beslut om föreskrifter om helt eller delvis 
eldningsförbud eller liknande förebyggande 
åtgärder mot brand 

FSO 2 kap 
7§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.15 
Avgöra att beslut ska gälla även om det 
överklagas enligt LSO 10 kap 4§ 2 st 

LSO 10 kap 
4§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.1.16 
Beslut om efterföljande åtgärder: bevakning, 
restvärde, sanering, återställning 

LSO 3 kap 
16§ 

Räddnings-
led 

Stf 
räddn.chef 

  

13.1.17 Utse räddningsledare   Räddn.chef     

13.1.18 
Meddela föreläggande och förbud i samband 
med kontroll från brandskyddssynpunkt  

  Skorstensfej
artekniker  

    

13.1.19 

Besluta om kontroll i andra fall och vid andra 
tillfällen än vad som anges i förteckningen 
över sotningsobjekt  

  Räddn.chef Skorstensfej
artekniker 
inom resp. 
område  

  

13.1.20 
Klassificering av särskilt brandfarlig 
byggnad eller upplag  

  Räddn.chef Insatsledare   

13.1.21 
Meddelande av föreskrifter om förbud helt 
eller delvis mot eldning  

  Räddn.chef Insatsledare    

13.1.22 
Meddelande av föreskrifter eller förbud för 
att förebygga brand 

   Räddn.chef Insatsledare    

 
     

13.2 Brandfarliga och explosiva varor 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

13.2.1 
Utfärda föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden  

LBE 18§ 1 
st 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.2 
Utföra tillsyn  LBE 16§ Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

13.2.3 
Medge undantag från kravet på anslag om 
förbudet att föra öppen eld eller 
varningsanslag  

LBE 13-
14§§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.4 
Yttrande gällande tillsynsärenden eller 
förhandsbesked  

FBE 25-
26§§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 

13.2.5 
Medgivande av försöksdrift innan anläggning 
blivit avsynad  

FBE 30§ 2 
st 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.6 
Avsyning av anläggning  FBE 31§ Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

13.2.7 
Begäran om polishandräckning  LBE 19§ Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

13.2.8 
Utfärda tillfälligt hetaarbetstillstånd i 
förbudsområde 

LBE 14§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.9 
Besluta om tillstånd till hantering av 
brandfarliga varor samt meddela nya eller 
ändrade villkor för tillståndet  

LBE 13-
14§§ 

Räddn.chef Stf 
räddn.chef 
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13.2.10 
Beslut om återkallelse av tillstånd  LBE 15§ Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.2.11 
Besluta om generellt undantag från förbud 
samt fastställa villkor för undantaget  

FBE 24§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.12 
Avge yttrande till Myndigheten för civil 
beredskap och polismyndigheten 

FBE 27§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.13 
Beslut att medge att hantering av brandfarlig 
vara får påbörjas  

FBE 30§ Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.14 
Yttrande till sprängämnesinspektionen enligt 
förordningen om brandfarliga och explosiva 
varor  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.2.15 
Tillstånd för förvaring och hantering av 
brand-farliga varor  

LBE 13-
14§§ 

Handl.      

13.2.16 Återkallande av tillstånd  LBE 15§ Handl.      

13.2.17 Rätt att godkänna anläggning efter 
avsynande  

FBE  Handl.       

13.2.18 
Tillstånd till hantering och överföring av 
explosiva varor samt förvaring i flyttbart 
förråd  

LBE 18§ 3 
st  

Räddn.chef 
eller KD 

  Den sistnämnde med rätt att 
vidaredelegera 

13.2.19 
Beslut om nya och ändrade villkor i 
tillståndet samt återkallande av tillstånd  

LBE 19§ 3 
st 

Räddn.chef 
eller KD 

  Den sistnämnde med rätt att 
vidaredelegera 

13.2.20 
Förelägganden och förbud i tillsynsärenden  LBE 25§ 1 

st 
Räddn.chef 
eller KD 

  Den sistnämnde med rätt att 
vidaredelegera 

 

13.3 Övriga räddningstjänstärenden 
  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

13.3.1 
Avsteg från föreskrift om längsta 
sotningsfrist för värmepanna 

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.2 
Remissvar till polismyndighet rörande 
spridningsrisk vid eventuell brand 

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 

14.3.3 
Föreläggande och förbud i brandsyneärenden   Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.3.4 
Brandsyn i andra fall och vid andra tillfällen 
än vad som anges i förteckningen över 
brandsyneobjekt  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 

13.3.5 
Kontroll av brandskyddet i andra fall och vid 
andra tillfällen än vad som anges i 
förteckningen över sotningsobjekt  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.6 
Klassificering av särskilt brandfarlig 
byggnad eller upplag  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.7 
Föreläggande och förbud i tillsynsärenden    Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.3.8 
Föreläggande och förbud i tillsynsärenden 
med vite 

  KSAU     

13.3.9 
Undantag för enstaka tillfällen och vid 
hantering som inte är tillståndspliktig från 
förbud att föra öppen eld och varningsanslag  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

  

13.3.10 
Utse brandsyneförrättare   Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
  

13.3.11 
Vara brandsyneförrättare   Räddn.chef Stf 

räddn.chef 
Verkställighet 

13.3.12 
Yttrande till polismyndighet enligt 
ordningslagen till den del ärenden berör 
räddningstjänsten  

  Räddn.chef Stf 
räddn.chef 

Verkställighet 
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14. Övrig verksamhet 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

14.1 Yttrande om antagande av hemvärnsmän    KS ordf     

14.2 Auktorisation av bilskrotare   KS ordf      

14.3 
Utse personer som har rätt att kvittera 
rekommenderade postförsändelser och 
liknande från posten  

  Adm.chef  KD  Verkställighet 

14.4 
Riktlinjer för verkställighet med 
utgångspunkt i styrdokument  

  KD      

 
     

15. Förtroendevalda 

  Ärendetyp Lagrum Delegat Ersättare Kommentar 

15.1 
Tolkning och tillämpning av bestämmelser 
av reglemente för arvoden och ersättningar 
för förtroendevalda 

  FDEL     

15.2 
Undantag från reglemente och ersättningar 
för förtroendevalda  

  FDEL      

15.3 
Tillåta utbildningar för förtroendevalda och 
deltagande i kurser och konferenser 

  KS ordf     

15.4 
Tillåta utbildningar, deltagande i kurser och 
konferenser för KS ordf. 

  KS 1:e, alt. 
2:e vice 
ordf. 
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Förkortningar på delegater 
 

AC Avdelningschef 
Adm.chef Administrativ chef 
Alk.handl. Alkoholhandläggare 
Anl.chef Anläggningschef 
Anl.Ing Anläggningsingenjör 
Avd.C Avdelningschef 
DrP-Chef Drift- och projektchef 
Ek.ass Ekonomiassistent 
Ek.Chef Ekonomichef 
EC Enhetschef 
Fast.chef Fastighetschef 
FC Förvaltningschef 
FDEL Förhandlingsdelegat 
Förh.sekr Förhandlingssekreterare 
Handl. Handläggare 
KD Kommundirektör 
KS ordf Kommunstyrelsens ordförande 
KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott 
KSTU Kommunstyrelsens tekniska utskott 
MEX Mark- och exploateringsingenjör 
PC Personalchef 
Pers.sekr Personalsekreterare 
Plan Planhandläggare, Planarkitekt 
PB-Chef Plan- och byggchef 
Proj.led Projektledare 
Räddn. Chef Räddningschef 
SBF-admin Administratör, assistent och handläggare på 

administration samhällsbyggnadsförvaltningen 
SBF-Chef Samhällsbyggnadschef 
SBF-nämndsekr. Nämndsekreterare samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stf räddn.chef Ställföreträdande räddningschef 
Upphandl. Upphandlare 
Verk.ansv Verksamhetsansvarig 
Överordn. chef Närmast överordnad chef 
  
Förkortningar på lagar och förordningar 
AFL Lagen om allmän försäkring 
AL Alkohollagen  
FBE Förordningen om brandfarliga och explosiva varor  
FSO Förordningen om skydd mot olyckor  
FörvL Förvaltningslagen  
KL  Kommunallagen  
LBE  Lagen om brandfarliga och explosiva varor  
LSO Lagen om skydd mot olyckor  
OSL Offentlighets- och sekretesslagen  
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RhjL Rättshjälpslagen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 18(49)
 

 
 

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.  
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-26 KA 2021/000017 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg, maria.stromberg@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

 

Sotenäs Vatten AB, VA-taxa 2022 taxeföreskrifter samt 
investeringsplan 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. 
   

Beskrivning av ärendet 
Inkommen handling innehåller budgetförslag för Sotenäs Vatten AB. Styrelsen 
behandlade och antog budgeten 2021-09-30. Beslutet innebär ett överuttag för att klara 
stora investeringsbehov framåt samt det underuttag som redan finns för Sotenäs Vatten 
AB. Överuttaget behöver även användas till den kostnad som uppstått som följd av 
översvämningen som skedde i slutet av juli 2021. Insatser för att minska den framtida 
påverkan av stor nederbörd har diskuterats och till viss del utförts/ska utföras 
tillsammans med kommunen.  
 
Sotenäs vatten AB har sedan tidigare en VA-fond för ombyggnation och utbyggnad av 
reningsverksamheten i kommunen. Denna är intecknad och minskar kapitalkostnaden 
till viss del. 
 
Det framgår av budgethandlingen att det finns stora investeringsbehov framåt. Både 
gällande ökad reinvesteringstakt i ledningar och framtida renovering eller byggnation av 
avloppsreningsverk. Det stora behovet av investeringsutgifter framöver kommer att 
innebära en taxehöjning.  
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Förslaget för 2022 innebär ett behov av nyupplåning med 11 mnkr, totalt under 2022-
2024 35 mnkr.  Borgensförbindelsen täcker det lånebehov som Sotenäs Vatten har de 
kommande åren. 

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. 
Se tabell nedan.  
  Kostnad %  
Reparationer och underhåll Reningsverk (slam, 
kemikalier, serviceavtal)  1,5 
Bolagsgemensamma kostnader från Västvatten AB  1,2 
  Löneökningar  0,8 
  Fordon  0,1 
  IT  0,2 
 Övrigt  0,1 
Kapitalkostnader  2,5 
Övrigt, bland annat spolingar  1,2 
Utredning Vatten (uppdrag KS 2021)  -0,5 
Utredning Reningsverk, (uppdrag från KS 2021. 
Finansieras tillsammans med kommunen)  -1,4 
Återställa tidigare års underuttag/VA fond  2,5 
Förslag till ökning  7,0 
(En 1% ökning är 595 tkr)   
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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. 
 

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 {Här 
beskriver ni vad ärendet handlar om, vad förslaget på beslut grundar sig på och hur 
förslaget är kopplat till vision, programförklaring och mål} 

Konsekvensbeskrivning 
Effekten av ökad taxa fördelas på hela taxekollektivet. 

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 

Hållbar utveckling 

Förvaltningens förslag till beslut 
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.   
   

Beslutsunderlag 
Budget 022 och plan 2023 - 2024 Sotenäs Vatten AB  
Sotenäs tjänsteskrivelse 
Styrelseprotokoll Sotenäs Vatten AB 2021-09-30 
Va-taxan för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2022-01-01 
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Powerpoint från Sotenäs Vatten AB 

Beslutet skickas till 
Sotenäs Vatten AB 
Ekonomiavdelningen 

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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  På uppdrag av  
Sotenäs Vatten AB 

Datum: 2021-09-30 
Dnr: 2021/100 

 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Susanne Thorén 
0522-63 88 21 
susanne.thoren@vastvatten.se 

Sotenäs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

 

VA-taxa för 2022 med taxeföreskrifter och investeringsbudget 2022 

med plan 2022-2024 

Sammanfattning 
Sotenäs Vatten AB har arbetat fram en budget för 2022 med plan 2023-2024. 
Sotenäs Kommunfullmäktige har att ta beslut om ökning av VA-taxan för år 2022 
gällande bruknings- och anläggningstaxa samt godkänna investeringsplan 2022-
2024. 

Bakgrund 
För att täcka nödvändiga kostnader för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgift enligt taxa (bruknings- och 
anläggningsavgift). 
 
Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att 
ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske 
utifrån vad som är skäligt och rättvist. 
 
Bolagets verksamhet finansieras via avgifter genom en taxa. Taxan ska enligt 
ägrdirektivet beslutas av kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktiges 
godkännande skall inhämtas avseende investeringar enskilda eller totalt under ett 
räkenskapsår överstigande aktiekapitalet. 

Beskrivning av ärendet 
Brukningavgift 
Sotenäs Vatten AB föreslår att brukningstaxan (den löpande kostnaden för vatten och 
avlopp) ökas med 7,0 % från och med 2022-01-01. 
 
För Typhus A blir den totala årsavgiften cirka 10 902 kr inkl. moms. Ökning per 
månad blir ca: 60 kr/månad. 
 
För Typhus B blir den totala årsavgiften cirka 103 480 kr inkl. moms. Ökning per 
månad blir ca: 38 kr/månad. 
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Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och minskade 
intäkter enligt nedan tabell. 
 

 
 
För treårsperioden (2022-2024) föreslås en ökning på 7 % - 7 % - 7 %. 
 
En fortsatt ökning av kostnaderna på reningsverken syns i budgeten och hur man ska 
hantera reningsverken i framtiden är något som utreds 2021. 
När utredningen är gjord av vad som är den bästa lösningen återkommer Sotenäs 
Vatten AB med kostnads- och åtgärdsföslag och arbetar in det i budgeten. Utöver 
ovan så är inte ledningsförnyelsetakten i budgeten i paritet med ledningens livslängd 
och vad kostnaden för en ny taxekonstruktion blir är inte budgeterad.  
 
Ökningen 2022-2024 är förutom att hantera vanliga kostnadsökningar i form av index, 
kapitalkostnader och lönerökningar till viss del för att återställa nuvarande underuttag 
och till stor del en möjlighet att kunna fondera medel för att bättre kunna hantera de 
framtida kostnaderna som kommer komma. 

Anläggningsavgift 
Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-
nätet) föreslås öka med 7,0 % från och med 2022-01-01, vilket följer genomsnittet på 
14 index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för de kommande tre åren är på 161 640 tkr och ger en 
reinvesteringstakt av ledningar på 180 år. Investeringarna sker inom området 
reinvesteringar, det vill säga investeringar i befintligt ledningsnät, dricksvatten- och 
reningsverksanläggningar samt inom området omvandlings- och 
exploateringsområden. 

Kostnad % 
Reparationer/underhåll ARV 

Slam, kemikalier, serviceavtal 

1,5 

Bolagsgemensamma kostnader från Västvatten AB.  
Bland annat löneökningar, IT och fordon 

1,2 

Kapitalkostnader 2,5 
Utredning vatten 

Uppdrag från KS 2021 
-0,5 

Utredning Reningsverk 
Uppdrag från KS 2021. Finansieras tillsammans med kommunen.  

-1,4 

Övrigt 
Bland annat spolningar 

1,2 

Återställa tidigare års underuttag, möjlighet till fondering 2,5 
Totalt     7,0 % 
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Reinvesteringarna finansieras via brukningsavgifter medan omvandlings- och 
exploateringsområden finansieras till största del av anläggningsavgifter och till viss 
del av brukningsavgifter. 

Taxeföreskrifter 
En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgiter och 
anläggningsavgifter som är föreslagen. 
I taxeföreskrifterna har även tre paragrafer ändrats: 

1. § 14.1 a förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som 
ingår i avgiften 

2. § 14.3 Förändringen avser att förenkla hanteringen av byggvatten så att det 
debiteras på samma sätt i Sotenäs som övriga bolag. 

3. § 17 Förändringen avser att rätta en felaktig hänvisning till avgift med 
antagen förbrukning och förtydliga debitering vid byggnation. 

Övrig information 
Budget 2022 är beräknad med en nyupplåning på 11 000 tkr. Borgensförbindelsen 
som finns mellan Sotenäs Vatten AB och Sotenäs kommun täcker det lånebehov som 
Sotenäs Vatten AB har under de kommande åren. 
 
Underlag till tjänsteskrivelsen är Sotenäs Vatten AB Budget 2022 samt plan 2023-
2024 samt VA-Taxa för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
2022-01-01. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av 
brukningsavgiften med 7 % från och med 2022-01-01. 7 % i ökning innebär för ett 
Typhus A ca 60 kr/månad. 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av 
anläggningsavgiften med 7,0 % från och med 2022-01-01. 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringar i 
enlighet med budget 2022 och plan 2023-2024, Sotenäs Vatten AB, kapitel 3. 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
taxeföreskrifter 2022, Sotenäs Vatten AB. 
 



  Dnr: 2021/100 
Handläggare 
Ekonomichef Susanne Thorén 
Telefon: 0522-63 88 21 
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1. Vatten och 
avloppsverksamhet 

Information om verksamheten 
Sotenäs Vatten är huvudman för den 
allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunen, vilket 
omfattar att ta hand om avloppsvatten och 
levererar dricksvatten hela vägen till 
fastigheten.  

Bolaget utför de uppdrag som bolaget 
tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 
bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 

Bolaget äger samtliga kommunala VA 
anläggningar i kommunen. Bolaget tar fram 
underlag till Va-taxor och ABVA vilka 
kommunen sedan tar beslut om. Bolaget 
har inga anställda utan den dagliga driften 
och annan förenlig verksamhet sköts av 
personal anställda i det gemensamma 
bolaget Västvatten AB som svarar för driften 
av VA-anläggningarna i Färgelanda, 
Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. 

Topografi 
Sotenäs kommun är en kommun med stor 
turistnäring som är tätbefolkad under 
sommarmånaderna men glesbefolkad under 
resterande del av året. Det finns både 
landsbygd och kustnära boende men 
samhällena är koncentrerade kring kusten. 
Det finns en större tätort och ett flertal 
mindre. Sotenäs kommun definieras som ett 
sprickdalslandskap med inslag av 
fjordlandskap och i de yttre delarna 
skärgård. 

Ägarförhållande 
Sotenäs Vatten AB är ett helägt dotterbolag 
till Sotenäs kommun (212000–1322). Sotenäs 
Vatten AB äger 29 % av det gemensamma 

bolaget Västvatten AB.

 

Antalet aktier och röster i Sotenäs Vatten AB 
är 2 500. 

Styrelse 
Sotenäs Vatten AB:s styrelse består av fem 
ledamöter och högst tre suppleanter. 
Kommunfullmäktige utser sina 
representanter till styrelsen samt vem som 
ska vara ordförande respektive vice 
ordförande. 

Viktiga lagar och föreskrifter 
Bolaget följer de regler och krav som ställs 
av ett flertal myndigheter och 
organisationer. Nedan återfinns en kort 
sammanställning av några av dessa. Det 
grundläggande för verksamheten är Lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster samt 
allmänna bestämmelser för vatten och 
avloppstjänster (ABVA). 
 

• Ägardirektiv 
• Bolagsordning 
• Miljöbalken 
• Havs- och Vattenmyndigheten 
• Kemikalieinspektionen 
• Livsmedelsverket 
• Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 
• Naturvårdsverket 
• Boverket 
• Riksdag 
• Socialstyrelsen 
• Strålsäkerhetsmyndigheten 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 

100%

Munkedal 
vatten AB 11%

Munkedal 
kommun 

100%

Sotenäs Vatten 
AB 29%

Sotenäs 
kommun 

100%

Uddevalla 
Vatten AB 

53%

Uddevalla 
kommun 

100%
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• SWEDAC 
• WHO 
• Vattenmyndigheterna 

 
Bolaget bedriver verksamhet som till stora 
delar berörs av miljöbalken och dess 
förordningar. Anläggningarna omfattas av 
anmälnings- och tillståndsplikt enligt 
miljölagstiftningen. 

För vattenverken avser tillstånden uttag av 
vatten och för avloppsreningsverken 
behandling av hushållens- och industrins 
avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 
framför allt miljön genom utsläpp av renat 
avloppsvatten till recipient och genom 
omhändertagande av avloppsslam. 

Provtagning görs löpande för att visa att 
gällande tillstånd och villkor följs och hur 
miljön utanför våra reningsverk påverkas. 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 
engagemang, tålamod och framförhållning.  
Vi försöker hela tiden att blicka framåt och 
utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 
fullbordat utan är under ständig förbättring. 

Taxekollektiv 
Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska 
fastighetsägaren bära de nödvändiga 
kostnader som krävs för att tillhandahålla 
respektive vattentjänst. Detta sker genom 
att avgifter för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt 
självkostnadsprincipen. Det vill säga de 
nödvändiga kostnader som uppkommer för 
att till exempel ta hand om spillvatten 
finansieras via motsvarande avgift. 
Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige 

 

1 På grund av Covid-19 har arbetet med ny 
affärsplan förskjutits och revidering sker under 
2021. 

och framgår av bruknings- och anläggnings-
taxan.  

Ökning brukningstaxa 2022               7,0 % 

Ökning anläggningstaxa 2022           7,0 % 

Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är ökade 
krav från myndigheter, huvudmän och 
kunder. Detta innebär att vi kontinuerligt 
behöver se över de kompetenser vi behöver 
ha inom bolaget.  

Det finns idag en ökad nationell medvetenhet 
inför hot som vår och andra samhällsviktiga 
verksamheter kan stå inför. Detta leder delvis 
till förändrade kompetensbehov och krav 
kring säkerhetsfrågor. 

Ökade krav gör att VA-verksamheter står 
inför stora utmaningar som är generella för 
hela VA-branschen. De utmaningarna och 
möjligheter för att möta dessa beskrivs under 
målområdena ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 
För att veta mer läs Affärsplan 2016–20201. 

Svenskt vattens kommentarer till 
2021 års taxestatistik2 
För att klara investeringsbehovet de 
närmaste 20 åren så behövs en ökning 
årligen på fyra procent plus inflation. Dock 
har ökningen under de senaste åren varit 
lägre vilket innebär att de kommande 
ökningarna behöver vara högre för att ta 
igen det gap som har uppstått. Medelvärdet 
i Sverige på 5,1 procent för 
brukningsavgiften 2021 gällande ett typhus 
A var i paritet med Svenskt vattens 
bedömningar. Gällande 

2 Svenskt vatten, Kommentarer till 2021 års 
taxestatistik, juni 2021 
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Anläggningsavgiften för ett Typhus A så 
ökade den i genomsnitt i Sverige med 3,3 
procent vilket är i underkant med Svenskt 
vattens bedömning av vad som är 
långsiktigt nödvändigt  

Ökningarna av taxan behövs för att förnya 
ledningsnäten och de åldrande 
anläggningar, bygga ut VA till de områden 
som behöver kommunalt vatten och avlopp, 
klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta 
framtidens krav på avloppsrening. 

Taxorna varierar mycket i landet och det 
beror på flera olika parametrar bland annat: 

• Anslutningsgrad – fler kunder ger 
ett större intäktsunderlag och fler 
som delar på nödvändiga kostnader. 

• Tillväxt – en positiv 
samhällsutveckling inom kommunen 
ger stärkta kommunala 
organisationer som gynnar VA. 

• Bebyggelsetäthet – tät bebyggelse 
ger kortare ledningsdragningar och 
ofta färre anläggningar. 

• Klimat, geografi, vatten, miljö – 
förutsättningarna påverkar hur 
avancerade och kostsamma VA-
system som behövs. 

• Historisk VA-ekonomi – redan 
avskrivna anläggningar, höga lån 
och statsbidragsfinansiering på 
1900-talet. 

• Samverkan – via personal, 
gemensamma verk, system. 

 

 

3 Borgensavgift för Sotenäs Vatten AB 2022 
antogs av Sotenäs kommun Kommunfullmäktige 
den 17 juni 2021. 

2. Finansiering 
Låneportföljen för Sotenäs Vatten AB består 
av direkta lån (243 000 tkr) via 
Kommuninvest. Sotenäs Vatten AB sköter sin 
egen finansiering med ramborgen via 
Sotenäs kommun. 

Borgen är beviljad upp t.o.m. 280 000 tkr 

För 2022 prognostiseras följande: 

Ränta 0,70 % 

Borgensavgift 0,02 %3 

I och med de kommande årens investerings-
behov krävs allt högre nyupplåning. Effekten 
blir att bolagets soliditet sänks samt att 
bolaget blir räntekänsligt. Det innebär att 
utrymmet för den löpande driften minskas 
eller att brukningstaxorna behöver höjas. En 
möjlig åtgärd är även ett tillskott från 
kommunen. 

IB låneskuld 2021-12-31 243 000 tkr 

Nyupplåning investeringar 2022 11 000 tkr 

Ny Låneskuld 2022-12-31 254 000 tkr 

 

IB likvida medel 2022-01-01 10 249 tkr 

Utbetalningar: 

        investeringsutbetalningar -48 216 tkr 

        övriga utbetalningar -62 841 tkr 

Inbetalningar: 

        brukningsavgifter m.m. +85 877 tkr 
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        anläggningsavgifter +14 340 tkr 

        nyupplåning +11 000 tkr 

Årets kassaflöde 2022 160 tkr 

UB likvida medel 2022 10 409 tkr 
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3. Investeringsbudget 
Här följer en sammanfattning av pågående och planerade projekt samt en särredovisning av 
investeringar överstigande bolagets egna kapital, 2 500 tkr. 

Sammanställning pågående 
investeringar (tkr) 

Prognos 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 20 980 32 075 31 775 34 050 

Omvandlingsområden 12 000 8 100 16 000 16 000 
Exploateringsområden 1 000 3 540 10 100 10 000 
Bruttoinvesteringar 33 980 43 715 57 875 60 050 
      
Fakturerade anläggningsavgifter -8 000 -10 340 -22 900 -20 800 
      
Nettoinvesteringar 25 980 33 375 34 975 39 250 

 

Investeringar överstigande bolagets egna kapital, 2 500 tkr Total utgift 
(tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder  
10068 Sunnanvind/Västanvind 7 000 2024 
10071 Klippsjön dagvatten 5 700 2022 
10105 Postgatan/Höjdlyckegatan 8 100 2022 
10122 Myrvägen Bohus-Malmön 4 000 2023 
10023 Knapes väg Bohus-Malmön 4 000 2024 

80078 Omholmen avloppsreningsverk (ARV) 
rötkammare 3 300 2023 

80111 Omholmen ARV biotorn 25 600 2023–2024 
80156 Omholmen ARV renshantering 5 100 2021–2022 
80179 Pumpstation B19 Torget Bovallstrand 3 300 2022–2023 
8xxxx Omholmen bassäng ventilation 3 000 2022 
Omvandlingsområden   
35042 Hästskobacke, Bohus-Malmön 12 400 2021 
35043 Kroken 9 700 2022 
Exploateringsområden   
6xxxx Lindalsskogen E2 8 000 2023 
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Reinvesteringar samt utbyggnad 
inom befintliga VA-anläggningar  

Befintligt ledningsnät 
Avser utbyte eller relining och i vissa fall 
omläggning från kombinerat ledningssystem 
till separata spill- och dagvattenledningar. 
Ska följa beslutad förnyelseplan. 

Under perioden 2022–2024 investeras drygt 
12 000 tkr/år vilket ger en förnyelsetakt på 
180 år. 

För att nå en förnyelsetakt i ledningsnätet 
på 150 år bör ledningar förnyas till en 
uppskattad utgift av 15 000 tkr/år.  

En låg investeringstakt innebär en ökad risk 
för: 

• utläckage av dricksvatten 
• inläckage av tillskottsvatten 
• bräddning av orenat avloppsvatten 
• källaröversvämningar 
• minskad kapacitet i nätet 
• vite från tillsynsmyndighet 
• ökade driftkostnader 
• missnöjda abonnenter 
• dåligt rustat för framtida krav och 

klimatförändringar 

Allmänt: Flera av omläggningarna bidrar till 
att minska mängden ovidkommande vatten 
och risken för källaröversvämningar. Genom 
att minska mängden ovidkommande vatten i 
sjönära lägen förbättras reningsprocesserna 
på avloppsverk eftersom saltvatten-
inträngningen stör processerna. 

Postgatan/Höjdlyckegatan, Myrvägen 
och Knapes väg Bohus-Malmön: 
Omläggning från kombinerat 
ledningssystem till separata ledningar. 

Klippsjön dagvatten: Området Klippsjön 
har idag en dagvattenlösning som innebär 
att regnvattnet ska infiltreras ner i marken. 
Vid större regnmängder blir vattnet idag 
stående. Nyanläggning ska ske av 
dagvattenledningar inom och från området. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 
Åtgärder som säkerställer leverans men 
som även kan utgöra förutsättning för 
exploaterings- och/eller omvandlingsprojekt. 
Här ingår t.ex. reservoarer och 
överföringsledningar. 

Under perioden 2022–2024 investeras drygt 
1 000 tkr. 

Allmänt: Arbete med recipientdammarna 
innan Tosterös vatten.  

Dricksvatten 
Reinvestering samt nyinvestering i 
byggnader, processteg eller annan 
utrustning som är kopplad till produktion av 
dricksvatten. Här ingår även tryckstegrings-
stationer som ser till att vattnet levereras 
med rätt tryck till kunden. 

Under perioden 2022–2024 investeras drygt 
5 000 tkr fördelat på verk 4 300 tkr och yttre 
anläggningar 700 tkr. 

Allmänt: Framför allt mindre arbeten på 
Dale Vattenverk (VV) samt 
tryckstegringsstationer. 

Smögens vattentorn: Renovering avslutad 
och utredning avseende vattentornets 
framtid pågår. 

Avlopp 
Reinvestering samt nyinvestering i 
byggnader, processteg eller annan 
utrustning som är kopplad till rening av 
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avloppsvatten. Här ingår även pump-
stationer som ser till att avloppsvattnet kan 
transporteras. 

Under perioden 2022–2024 investeras drygt 
52 000 tkr fördelat på verk 38 000 tkr och 
yttre anläggningar 14 000 tkr. 

Allmänt: 
Uppgradering av el och kommunikation till 
pumpstationer för modernare och säkrare 
styrning och kontroll. Renovering av 
mekaniska delar inkl. pumpar i ett antal 
pumpstationer, allt pga. slitage. Utbyte av 
två pumpstationer pga. slitage och 
placering. 

Rötkammare Omholmen ARV: 
Renovering då den är avstängd sedan 
september 2019 pga. haveri av gasledning. 
Rötkammaren är original sedan 1984 och 
har aldrig varit renoverad.  

Renshantering Omholmen ARV: 
Renovering av renshantering då denna 
tyvärr redan tjänat ut trots byte 2012. 

Biotorn Omholmen ARV: Renovering av 
biotornen då dessa inte har den 
reningskapacitet som de ursprungligen 
hade. Biotornen är också original sedan 
1984 och aldrig renoverade.  

Ventilation Omholmen ARV: Ventilationen 
i flera processlokaler är under-
dimensionerad. 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad som påkallats efter Läns-
styrelsens beslut eller som definierats i 
samband med tillsynsmyndighetens 
inventeringar. Här finns en potentiell risk för 
ökade kostnader då fastighetsägare i 
”mindre bebyggelseområden” kan begära 
kommunalt vatten och/eller avlopp. Dessa 
frågor avgörs av Länsstyrelsen.  

VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med 
en ny detaljplan som ändrar områdets 
förutsättningar. Kommande VA-
utbyggnadsplan medför att kommunen får 
rådighet över planeringen för 
omvandlingsområdena. 

Kroken: Sommarstugeområde med 20 hus, 
har sommarvatten och enskilda avlopp.  

Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 
exploatörer eller kommunens mark- och 
exploateringsverksamhet. I de fall kom-
munen kan styra exploateringen ska detta 
ske i linje med samhällsbyggnadsstrategin 
och, i första hand, att utbyggnad ska ske 
där infrastrukturen är utbyggd.  

Då ett antal detaljplaner redan är antagna 
finns möjlighet att exploateringar påbörjas 
och som därmed efterfrågar VA-utbyggnad 
oavsett samhällsbyggnadsstrategin. 

Ett stort antal detaljplaner med följande 
exploateringsområden planeras att antas i 
början av perioden. Det pågår diskussioner 
angående exploatörens del i utförandet. Om 
alla exploateringsområdena förverkligas 
under perioden medför det en större 
arbetsbelastning än tidigare år. 

Anläggningsavgift 
När en fastighet ansluts till den allmänna 
VA-anläggningen erläggs anläggningsavgift. 
Detta sker då ett omvandlings- eller 
exploateringsområde färdigställts. 

Anläggningsavgifterna ska motsvara 
fastighetens andel av kostnaden för att 
ordna VA-anläggningen. 

De totala anläggningsavgifterna inom 
områdena omvandling samt exploatering, 
inklusive framtida möjliga och tilltänkta 



  8 (15) 
 

 
 

  
 

anslutningar inom en femårsperiod, ska 
motsvara de samlade omvandlings- och 
exploateringsprojektens debiterbara 
kostnader. Ej debiterbara kostnader är till 
exempel överföringsledning eller 
motsvarande ledningar fram till aktuellt 
område. 

Förslag på ny anläggningsavgift är +7,0 % 
för 2022, vilket följer genomsnittet på 14 
index gällande drivmedel, 
anläggningsarbeten och material. 

Investeringars påverkan på 
driftbudgeten 
Verksamheten ska vara långsiktigt 
ekonomiskt hållbar vilket innebär att 
säkerställa sitt uppdrag såväl nu som i 
framtiden.  

Investeringar genererar ett omedelbart 
kapitalbehov men också en flerårig 
driftkostnad. 

Nya avskrivningskostnader (exkluderat 
ränta) under perioden 2022–2024 beräknas 
till 5 000 tkr. 

Likvida medel till investeringarna under 
perioden 2022–2024 kommer från 
anläggningsavgifter 33%, befintliga 
avskrivningar 26% och nya lån 41%. 
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4. Driftbudget 
Självkostnadsprincip råder inom VA-verk-
samhet. Det får inte tas ut högre avgifter än 
som svarar mot kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som tillhandahålls. 

De nödvändiga kostnader som tas ut 
fördelat per vattentjänst ska finansieras via 
motsvarande intäkt, så kallad bruknings- 
och anläggningstaxor. 

Sotenäs Vatten AB har ett underuttag sedan 
tidigare på 1 020 tkr som mest troligt 
kommer åtgärdas med 2021 års resultat. 

Sotenäs Vatten AB har sedan tidigare byggt 
upp en VA-fond för att ombyggnation och 
utbyggnad av reningsverksamheten i 
kommunen. Denna är intecknad och 
minskar kapitalkostnaderna till viss del.  

Resultaträkning                 

(Tkr) Prognos 
 2021 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Intäkter 
     

Brukningsintäkter 60 950 54 978 61 162 64 467 68 961 
Ökning 
brukningsintäkter 

- 3 925 4 197 4 491 4 806 

Ökning bruknings-
intäkter pga. utredning 

- 1 200 -1 200   

Upplösning VA-fond 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 
Anläggningsintäkter 2 341 2 279 2 552 2 657 2 949 
Slamintäkt 573 573 573 573 573 
Övriga rörelseintäkter 231 125 125 125 125 
Summa intäkter 65 810 64 795 69 124 74 028 79 129  

     
Rörelsens kostnader      
Material och varor -3 466 -3 445 -3 910 -3 951 -3 992 
Entreprenad -3 260 -2 920 -2 600 -2 631 -2 663 
Elkostnader -4 368 -4 122 -4 122 -4 158 -4 219 
Övriga externa 
kostnader 

-13 027 -12 791 -12 970 -13 375 -13 396 

Köp tjänst VVAB -23 470 -24 045 -24 827 -25 501 -26 331 
Styrelsekostnader -247 -252 -237 -244 -252 
Avskrivningar -15 175 -14 945 -16 554 -17 321 -19 419 
Summa kostnader -63 013 -62 520 -65 220 -67 181 -70 272  

     
Rörelseresultat 2 797 2 275 3 904 6 847 8 857 
      
Ränteintäkter 10 10 10 10 10 
Räntekostnader -1 459 -1 715 -1 726 -1 793 -1 894 
Summa finansiella 
poster 

-1 449 -1 705 -1 716 -1 783 -1 884 

      
Årets skatt -14 -6 -13 -13 -13 
      
Periodens resultat 1 334 564 2 175 5 051 6 960 
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Övergripande förändringar i 
budget 
Brukningsförändringar mellan åren i 
driftbudget ser ut så som nedan. 

Förändring 
mellan åren 

2022 2023 2024 

% förändring 7,0 % 7,0 % 7,0 % 

En stor del av ökningen av bruknings-
intäkter beror på stora investeringsbehov 
framåt. Både gällande ökad 
reinvesteringstakt i ledningar och framtida 
renovering eller byggnation av 
avloppsreningsverk.  

För 2022 beror förändringen på följande 
kostnader. 

Kostnad % 
Reparationer och 
underhåll Reningsverk 
(slam, kemikalier, 
serviceavtal) 

1,5 % 

Spolningar 0,2 % 
Bolagsgemensamma 
kostnader från 
Västvatten AB 

1,2 % 

- Löneökningar 0,8 % 

- Fordon 0,1 % 

- IT 0,2 % 

- Övrigt 0,1 % 

Kapitalkostnader 2,5 % 
Utredning vatten -0,5 % 
Utredning Reningsverk -1,4 % 
Övrigt 1,0 % 
Återställa tidigare års 
underuttag/VA-fond 

2,5 % 

Totalt 7,0 % 
  

1 % ökning är 595 tkr 

Taxeökning vad gör det per månad i 
pengar? 

En ökning av brukningstaxan på 7,0 % för 
Typhus A ger en ökning på 60 kr/månad 
2022. 7,0 % 2023 och 2024 ger en ökning 
på 63 respektive 68 kr/månad. 

En ökning av brukningstaxan på 7,0 % för 
Typhus B ger en ökning på 38 kr/månad 
2022. 7,0 % 2023 och 2024 ger en ökning 
på 40 respektive 43 kr/månad. 

Osäkerheter i budgeten 
En budget görs efter bästa vetande för 
tillfället och vid ny information finns alltid 
risken för ökade- alternativt minskade taxor. 

I Sotenäs Vatten AB är inte höjd tagen för 
ny- och/eller utbyggnad av reningsverk, ny 
vattenresurs, laxodlingens påverkan, 
ledningsförnyelsetakt i paritet med 
ledningens livslängd eller att Skatteverket 
ska vinna tvisten med Sotenäs Vatten AB.  

Ett nytt basförslag för taxekonstruktion är 
framtaget av Svenskt vatten och ett arbete 
med att se över taxe-konstruktionen 
kommer genomföras. Kostnaden för detta 
beror på hur man väljer att arbeta med 
taxan framåt. Denna kostnad är ej med i 
budgeten. 

Långsiktighet och effektiviseringar 
Sotenäs Vatten AB strävar ständigt efter att 
göra det bästa för verksamheten, både på 
kort- och lång sikt. Nuläget är dock en 
verksamhet som har en kostnadsdrivande 
struktur och en process som behöver 
byggas om för att kunna fungera optimalt. 
En genomlysning har gjorts av 

Brukningstaxa 
 Kr/mån 

2021 2022 2023 2024 

Ökning taxa 9,0% 7,0% 7,0% 7,0% 
Typhus A 849 909 972 1 040 
Typhus B 537 575 615 658 
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verksamheten och ett flertal områden har 
uppmärksammats som är kostnadsdrivande 
för bolaget. 

Reningsverksprocessen är inte optimal och 
processtegen kommer i en sådan ordning 
att den blir både personalintensiv och 
genererar höga kemikaliekostnader för att 
avloppsvattnet ska bli korrekt behandlat. En 
utredning pågår för hur man ska hantera 
reningsverken i framtiden. 

Hyrorna i Sotenäs är höga i förhållande till 
andra lokaliseringar som finns inom 
Västvattenbolagen och är något som vi 
önskar arbeta vidare med. 

Bolaget tittar på om man kan köpa en 
fastighet för att minska lantmäteri-
kostnaderna.  

Ett nytt arbetssätt har implementerats 
gällande effektiviseringar. Ett 
förbättringsarbete drivs av en tvärfunktionell 
arbetsgrupp som rapporterar till 
ledningsgruppen. Gruppens uppdrag är att 
främja att det skapas och lämnas in nya 
idéer samt administrera hanteringen av 
inkomna förlag.  

Under 2021 så har bidrag för att få in 
mätaravläsningar automatiskt beviljats samt 
bidrag för att minska kostnaderna för 
kommunen gällande vattenförsörjningsplan 
har ansökts om och beviljats. Vid 
genomgång av arbetsprocesser har en för 
hög frekvens av avläsning av vissa 
vattenmätare uppdagats. Denna tid 
används nu till annat arbete. 

Intäkter 
Budget 2022 är lagd med ett överuttag 
gentemot abonnenterna. Detta för att kunna 
hantera de stora investeringsbehoven som 
finns framåt i kommunen.  

Brukningsintäkter 
Brukningsintäkterna är budgeterat att öka 
med 7,0 %, 2022, 7,0 % 2023 och  
7,0 % 2024.  

År 2020 ökade brukningsintäkterna i 
Sotenäs kommun något beroende på 
pandemin Covid-19, vilket även ger ökade 
brukningsintäkter 2021. Dessa beräknas 
inte finnas kvar i budget 2022. 

Framtida stora investeringar planeras och 
en fondering för kommande behov kommer 
byggas upp. 

Anläggningsintäkter 
Anläggningsintäkter består i driftbudgeten 
av periodiserad anläggningsintäkt som 
delas upp på projektets livslängd. De två 
procent som fram till och med 2021 har 
direkt driftförts vid betalning av anläggnings-
avgiften tas bort i budget 2022 och framåt 
och periodiseras över livslängden i stället. 

Intäkterna från anläggningsavgifter (kommer 
från exploatering- och omvandlings-
områden) är till stor del osäkra, då dessa är 
beroende av när ett område färdigställts och 
anläggningsavgiften därmed kan faktureras. 

Slam 
Reningsverket Omholmen tar emot slam 
från enskilda avlopp.  

Övriga rörelseintäkter 
Inom övriga rörelseintäkter är 
inkassoavgifter och hyresintäkter för 
antennplats budgeterade. Under perioden 
kommer uthyrning av antennplatser 
avvecklas. En säkerhetsåtgärd för att 
minska risken för kontaminering av vårt 
vatten. 
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Kostnader 
Material och varor 
Inom material och varor återfinns bland 
annat vattenmätare, material för att laga 
läckor och utbyte av mindre delar på 
verken. 

En omfördelning mellan Material och varor 
och Entreprenad har skett budgetmässigt. 

Entreprenad 
Inom entreprenad återfinns bland annat 
beläggnings- och markarbeten så som 
asfaltering och grävmaskinister som hyrs in 
externt. Omfattar till stora delar arbete med 
läckor och avloppsstopp. 

En omfördelning mellan Material och varor 
och Entreprenad har skett budgetmässigt. 

Elkostnader 
Elkostnader består av rörliga och fasta 
avgifter för våra elabonnemang till bland 
annat verk, pump- och tryckstegrings-
stationer. 

Övriga externa kostnader 
Inom övriga externa kostnader ingår bland 
annat slamkostnader, lokalkostnader, 
kemikalier, spolningar av ledningsnätet, 
telefon och larm, revision, konsulter och 
företagsförsäkring. 

En ökning sedan föregående år har skett på 
grund av ökade kostnader på reningsverken 
bland annat ökade kostnader för underhåll 
och serviceavtal samt kemikalier och slam. 
En utökning sker även för spolning och 
piggning. Flertalet ledningar börjar nu bli så 

 

4 Mellanskillnaden av personalkostnader 2022-
2021 dividerat med totala kostnadsökningen 
samt övriga intäkter 2021. 

pass gamla att de kräver ett ökat underhåll 
för att kunna fortsätta ge samma flöde. 

Efter beslut av KS i Sotenäs har en 
utredning skett 2021 gällande 
reningsverken samt vattenresurser. Två 
engångskostnader som inte finns kvar 2022. 

Köpt tjänst av Västvatten AB 
All egen personal är anställd via det 
gemensamt ägda bolaget Västvatten AB 
som driftar och sköter VA-anläggningarna i 
Sotenäs Vatten AB. Västvatten AB består till 
drygt 80 % av personalkostnader och 
beroende på vad som ska åtgärdas/inriktas 
på under perioden ökar eller minskar denna 
kostnad.  

Ökningen av köp från Västvatten under 
perioden beror främst på löneökningar av 
personalen men även till viss del på något 
ökade fordons och IT-kostnader. 

Personalkostnadsökning (VVAB):       2,3 %4 

Avskrivningar 
Avskrivningar sker på de investeringar som 
har skett och som budgeteras att ske i 
planperioden. Det är mycket på gång i 
Sotenäs kommun just nu gällande 
investeringar vilket påverkar Sotenäs Vatten 
AB:s avskrivningskostnader. Nämnas kan 
renovering av våra reningsverk. 

Finansiella poster 
Finansiella poster består av ränteintäkter 
och räntekostnader. Ränteintäkter 
genereras från bankkonto och 
kundfordringar. Räntekostnader består av 
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kostnader för upplåning se mer under 
kapitel 2. Finansiering. 

Årets skatt 
2019 införs en ränteavdragsbegränsnings-
regel i svensk lag för att följa ett EU-direktiv. 
Detta slår på VA-verksamheten. 
Ränteavdragsbegränsningen innebär att 
räntan inte får dras av till fullo med 
åtföljande beskattning. 

För Sotenäs Vatten AB ger det inget utslag 
inom treårsperioden. 

5. Framtida utveckling, 
risker och 
osäkerhetsfaktorer 

Den framtida utvecklingen i Sotenäs Vatten 
AB präglas framför allt av åtgärder för att 
kunna rena avloppsvattnet på ett 
betryggande sätt och trygga den långsiktiga 
vattenförsörjningen.  

Merparten av verk och ledningsnät inom 
kommunen är gamla och det finns ett stort 
behov av underhåll och förnyelse. Redan 
idag har kapaciteten på ett verk slagit i taket 
och reningsprocessen på det andra verket 
har brister. Att lösa reningsverks-
problematiken är högt prioriterat. 

För att kunna ha en långsiktig hållbar 
vattenförsörjning arbetar bolaget aktivt med 
effektiviseringar, framtida kapacitetsbehov 
och kännedom om befintlig status på verk 
och ledningar. En tydlig trend är ökade 
myndighets-, lag och kundkrav, ett behov av 
långsiktig klimatanpassning och nya 
säkerhetskrav kring bland annat NIS och 
informationssäkerhet. Detta är nödvändiga 
kostnader för en långsiktig trygg 
vattenförsörjning. Nya tjänster så som 
Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt 
Miljösamordnare har tillsatts inom 

driftbolaget Västvatten AB för att bättre 
kunna svara upp till dessa krav. 

Sotenäs kommun har en 
försörjningsprognos av vatten och avlopp 
som inte följer befolkningsprognosen. Detta 
beror på att andelen delårsboende och 
fritidsfastigheter är stort i kommunen och 
denna problematik behöver vara i fokus för 
att kunna hantera ökad vatten och 
avloppsmängd under sommarmånaderna. 

Långsiktig planering: För att använda 
kollektivets pengar och bolagets resurser på 
ett så effektivt sätt som möjligt behövs hela 
kedjan av VA-planering med VA-översikt/ 
VA-strategi/VA-plan etableras tillsammans 
med rådgivning för fastighetsägare. För att 
få ett långsiktigt planeringsarbete med 
effektiva lösningar krävs ett tydligt 
samarbete mellan förvaltningar, bolag och 
politiken. 

Ekonomi: En ökad miljömedvetenhet och 
beteendeförändringar hos våra kunder har 
visat sig i en minskad vattenförbrukning. Det 
innebär minskade kundintäkter och 
påverkar behovet av taxehöjningar för att 
täcka de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt 
Vatten kommer även taxorna behöva höjas i 
snabbare takt framöver beroende på ett 
uppdämt investeringsbehov och ökande 
krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens 
taxekollektiv betalar sannolikt inte sina 
kostnader, vilket beror på hur tidigare 
finansiering av anläggningar har skett 
(bland annat genom statliga medel). 

Investeringar inom bolaget förväntas öka då 
kapaciteten på verk behöver utökas och 
underhållet av anläggningar behöver 
komma i fas med reinvesteringstakten. 

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand 
om underhåll av anläggningar och 
ledningsnät samt utöka kapaciteten är en 
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utmaning. VA-verksamheten är 
kapitalintensivt och många 
kommunkoncerner har en hög belåning. 
Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och 
förändringar i ränteläget har stor påverkan 
på den framtida kostnadsutvecklingen och 
brukningsavgiften. 

Skatteverkets granskning av ränteavdrag 
enligt 24 kap 10 § Inkomstskattelagen 
angående inkomstdeklaration 2017 – 2018 
kan innebära ytterligare kostnader för 
kollektivet. Skatteverket har ändrat ställning 
i denna fråga och anser att räntorna som 
Sotenäs Vatten AB betalar till Sotenäs 
kommun för belåning av anläggningarna 
ska beskattas. Ärendet är i 
Förvaltningsrätten och beslut inväntas. 

Dricksvatten: Råvattentäkten Tåsteröds 
vatten har idag för stor tillförsel av 
näringsämnen via dess tillflöden. För att 
reducera detta krävs renovering av 
befintliga våtmarker och eventuellt 
nyanläggning av en ny våtmark vid det 
största tillflödet till sjön. Skulle effekten av 
detta bli för dålig kan en utbyggnad av 
vattenverket krävas, ett sådant processteg 
är en dyr investering i nivån 20 miljoner. Om 
det pågående projektet med en landbaserad 
odling av ca 100 000 ton lax/år blir av så 
kommer det att bli nödvändigt med en 
översyn av tillgången på framför allt 
råvatten för att kommunen skall ha möjlighet 
till fortsatt expansion och inflyttning. 

Förbättringar av dämmen vid sjöarna är 
nödvändiga åtgärder, i linje med ny 
lagstiftning. 

Avlopp: Reningsverken Omholmen och 
Hunnebostrand är idag hårt belastade. 
Hänsyn/förankring kring detta måste tas i 
samband med all utbyggnad i kommunen. 

Det har påbörjats ett arbete/utredning kring 
lämpliga åtgärder för vår avloppshantering i 
framtiden.  

Omholmens reningsverk har en 
reningsprocess som gör det komplicerat att 
rena vattnet. Verket har svårigheter att nå 
gränsvärden för utgående vatten som är 
satta för verket och det finns ett större 
upprustningsbehov av verket. Ytan kring 
verket är i dagsläget begränsad. 

Hunnebostrands och Todderöds 
reningsverk är sommartid hårt belastade 
och Hunnebostrands reningsverk har inte 
kapacitet att ansluta fler abonnenter. Ökar 
belastningen behöver verket utökas med 
ytterligare krav på hantering av 
avloppsvatten i form av kväverening. 

En utbyggnad av kommunikationen till våra 
yttre anläggningar, främst pumpstationer, är 
nödvändig ur ett drift- och miljöperspektiv.  

Den statliga utredningen om hantering av 
avloppsslam som presenterades 2020 har 
ännu inte resulterat i några konkreta 
framtida krav. Slamfrågan är ständigt aktuell 
och vi behöver vara förberedda på 
förändrade kostnader och/eller krav på 
annan hantering av vårt slam. 

Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras och 
planering för förnyelse genomförs för att rätt 
åtgärder ska kunna sättas in i tid och på rätt 
plats. 

Arbetet med gamla ledningsrätter och 
ledningar utan rättigheter förväntas fortgå 
många år framöver då flera ledningar i 
Sotenäs ligger på fastigheter utan 
rättigheter. Arbetet med att flytta sådana 
ledningar innebär omprioriteringar i både tid 
och pengar. 

Ett strukturerat arbete för att reducera 
saltvatteninträngningar i ledningsnätet 
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krävs. Detta för att reducera mängden 
ovidkommande vatten samt för att skydda 
de biologiska processtegen vid verken. 
Kommande VA-utbyggnadsplan medför att 
kommunen får rådighet över planeringen för 
omvandlingsområdena. 

Klimatförändringar ger större och 
intensivare regn, vilket resulterar i 

översvämningar på nätet. Arbete med att 
klimatsäkra nätet behöver prioriteras. 
Sannolikt kommer också i framtiden större 
krav på rening av dagvatten. Höjning av 
havsnivån ökar risken för saltvatten-
inträngning. 
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VA-TAXA 

för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xxx. 

Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sotenäs Vatten AB. 
Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Sotenäs Vatten AB. 

 
§ 1   

För att täcka kostnader för Sotenäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare 
av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 
enligt denna taxeföreskrift. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är 
uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 
avgifter).  

§ 3   

I dessa taxeföreskrifter avses med: 

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller två bostäder 
och som är taxerad som Småhusenhet (1-2 familjer). 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses bebyggas för bostadsändamål och som inte klassas som småhusfastighet. 

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller 
enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för vissa ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 

Exempel på byggnader som jämställs med bostadsändamål är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Campingplats 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Blandfastighet: Fastighet som inrymmer både bostäder och ovanstående användning och som 
jämställs med bostadsfastighet. 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 
påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.  

För campingplatser räknas summan av all byggnation, stugor, villavagnar, servicehus, restauranger 
etc. för varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en 
lägenhet. Sju uppställningsplatser för husvagn/husbil med eller utan anslutning till vatten och 
spillvatten utgör en lägenhet. 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen 
slutar och fastighetens va-installation börjar. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enl. plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark. 

§ 4 

4.1  Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Ja* 

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja** 

* Df betalas som en ospecificerad del av S 
** Fastigheter betalar Dg som en ospecificerad del av S. Den som ansvarar för allmän platsmark 
betalar en avgift enligt § 15. 

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg. 

4.2 Avgiftsskyldighet för ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat 
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge, även 
innan fysisk inkoppling skett.  

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta.  

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även för den som ansvarar för att allmän platsmark 
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxan som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 
inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För småhusfastighet, bostadsfastighet, blandfastighet och därmed jämställd fastighet skall 
anläggningsavgift betalas.  

Avgift tas ut per fastighet, enligt nedan. 

  utan moms med moms 

a) Servisavgift 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df  60 416 kr 75 520 kr 

b) 
Förbindelsepunktsavgift 
en avgift för avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
 
 

72 900 kr 

 
 
 

91 125 kr 

c) Tomtyteavgift 
en avgift per kvm tomtyta 

 
87,95 kr/m² 

 
109,94 kr/m² 

d) Lägenhetsavgift 
en avgift per lägenhet 

 
44 684 kr 

 
55 855 kr 

e)  Grundavgift Df utan FP* 
en avgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 

 
 
 

14 580 kr 

 
 
 

18 225 kr 

 
*Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive upprättats.  

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.  

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. För tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 
gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 
a), b) och d), eller i de fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 
5.1a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglovbeviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som va-huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter 
betalas enligt 5.1 a) och b). 

 

 



Dnr 2021/168 
 

4 
 

 

5.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betalad. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall avgift betalas enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.  

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, skall avgift erläggas enligt 5.1 e). 

§ 6 

6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas.  

Avgift tas ut per fastighet enligt nedan. 

  utan moms med moms 

a) Servisavgift 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df  60 416 kr 75 520 kr 

b) Förbindelsepunktsavgift 
en avgift för avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df. 

 
 
 

72 900 kr 

 
 
 

91 125 kr 

c) Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta  

 
87,95 kr/m² 

 
109,94 kr/m² 

d)  Grundavgift Df utan FP* 
en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas 

 
 
 

14 580 kr 

 
 
 

18 225 kr 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 6.1 angivna ändamål, se § 8. 

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika 
mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner.   

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsåtgärd 
frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till 
betalning. 
 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter 
betalas enligt 6.1 a) och b). 
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6.6 Ökas fastighets tomtyta ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör 
från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut betalad. 

6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, skall avgift erläggas enligt 6.1 d). 

§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet, 
enligt nedanstående. 

Avgift tas ut per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % - - 

Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättas 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för 
Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande anläggningsavgift betalas enligt följande: 
 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 %   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*Bebyggs fastigheten tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så 
medger. 

 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade 
avgifter betalas enligt följande: 
 
Avgifter för framdragen servisledning: 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

 



Dnr 2021/168 
 

6 
 

 
Avgifter i övrigt: 

 
V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b), 6.1 b) 30 % 50 % 20 %  

Tomtyteavgift 5.1 c), 6.1 c) 30 % 50 %  20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 %  20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e), 6.1 d)   100 %  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

För ändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 
respektive 6.1 d).  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska 
avgifter betalas enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om 
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b) betalas en 
etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses 
täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning 
av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. 

Avgift tas ut med:   
 utan moms med moms 

En avgift per m² för anordnande av dagvattenbortledning Självkostnad 

Anläggningsavgiften är självkostnad för anläggandet av dagvattenserviser för aktuellt område som 

ansluts till de allmänna dagvattenledningarna. 

§10  

Avgifter enligt bilaga 1 beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästa beslut tas, dock högst 
en gång årligen.  

§11  

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges på fakturan. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta erläggas 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.  

 



Dnr 2021/168 
 

7 
 

 

12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 
en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 
godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 
förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta skall betalas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov 
erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen 
när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 
kostnader för detta. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 
finner huvudmannen skäl att bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 
allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-20) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För småhusfastighet, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska brukningsavgift 
betalas. 

 Avgift tas ut per fastighet med: 

  utan moms med moms 

a)* en fast avgift per år för småhusfastighet vid fritidsboende 
inkl. en antagen förbrukning om 110 kbm/år, en extra 
lägenhet/gäststuga upp till 24 m² ingår 7 920 kr 9 900 kr 

b)* en fast avgift per år för småhusfastighet vid 
helårsboende, en extra lägenhet eller gäststuga upp till 
24 m² ingår 5 668 kr 7 085 kr 

c) en fast avgift per år för bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 5 668 kr 7 085 kr 

d) en lägenhetsavgift fr.o.m. andra lägenheten för 
småhusfastighet, camping, bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet (>24 m²)  2 608 kr 3 260 kr 

e) en avgift per m³ levererat vatten  20,34 kr 25,43 kr 

* Om det på en fastighet finns en uppsättning serviser per ansluten byggnad kan ordet ”byggnad” 

definieras som begreppet ”en småhusfastighet”. 

14.1.2 För annan fastighet samt fastighet jämställd med bostadsfastighet men utan 
boendemöjlighet ska brukningsavgift betalas. Fast avgift baseras på förbrukad vattenmängd. 

Avgift tas ut per fastighet med en årlig avgift: 

  utan moms med moms 

a) 0 – 150 m3 förbrukat vatten  5 916 kr 7 395 kr 

b) 151 – 400 m3 förbrukat vatten   8 892 kr 11 115 kr 

c) 401 – 800 m3 förbrukat vatten 13 744 kr 17 180 kr 

d) 801 – 1 800 m3 förbrukat vatten 23 216 kr 29 020 kr 

e) 1 801 – 3 800 m3 förbrukat vatten  35 520 kr 44 400 kr 

f) 3 801 – 7 000 m3 förbrukat vatten 46 408 kr 58 010 kr 

g) 7 001 – 10 000 m3 förbrukat vatten 57 320 kr 71 650 kr 

h) 10 001 – 30 000 m3 förbrukat vatten 81 864 kr 102 330 kr 

i) 30 001 – 60 000 m3 förbrukat vatten 190 772 kr 238 465 kr 

j) 60 001 – 90 000 m3 förbrukat vatten 262 340 kr 327 925 kr 

k) > 90 000 m3 förbrukat vatten 476 772 kr 595 965 kr 

l) en avgift per m³ levererat vatten  20,34 kr 25,43 kr 

  

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
brukningsavgiften. Gäller avgiftsskyldighet endast vatten (V) eller endast spillvatten (S) & 
dagvatten (Df, Dg) reduceras den fasta avgiften, avgift per lägenhet och avgift per kbm till 60 % 
av full avgift. 
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14.3 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 b) och 14.1 e) betalas. Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade mängden uppgå till 30 kbm per lägenhet enligt § 3, samt fast 
avgift enligt 14.1 b). 

14.4 För extra mätställe (mätställe med gemensam servis, utöver ett per fastighet) skall erläggas 
en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 alternativt 
14.1.2. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.  

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek 
inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 
förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 53 § vattentjänstlagen. 

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår i § 18. 

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten och dylikt), skall avgift betalas för motsvarande spillvattendel enligt 14.1 e) alternativt 
14.1.2 l). 

§ 15  

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift. 

Avgift tas ut med: 

 utan moms med moms 

avgift per m2 allmän platsmark  
för bortledning av dagvatten 1,78 kr 2,23 kr 

 

§ 16  

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp 
erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 
eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten 
är avsevärd. 
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§ 17  

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas fast avgift enligt 
14.1 c). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift enligt 
14.1.2 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 c) 
alternativt 14.1.2 a) betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

Bebyggs fastigheten tillkommer avgift enligt 14.1 e) alternativt 14.1.2 l) eller fast avgift enligt  
14.1 a). 

§ 18  

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Avgift per åtgärd och tillfälle*: 

 utan moms med moms 

Nedtagning av vattenmätare 560 kr 700 kr 

Uppsättning av vattenmätare 560 kr 700 kr 

Avstängning av vattentillförsel på fastighetsägares begäran 560 kr 700 kr 

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning 1 120 kr 1 400 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 560 kr 700 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 560 kr 700 kr 

Förgävesbesök 700 kr 875 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 145 kr 1 431 kr 

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel gå grund av utebliven 
betalning utförs endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid 

§ 19  

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om 
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen istället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20  

Avgift enligt 14.1 fast avgift debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan debiteringsperiod 
som huvudmannen beslutar om. Avgift enligt 14.1 rörlig avgift debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 
14 och 17.  Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Debitering efter verklig förbrukning bör ske i 
genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör där jämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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§ 21  

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 
på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22  

Avgifter enligt §§14-20  beslutas av kommunfullmäktige och gäller tills nästkommande beslut tas, 
dock högst en gång årligen. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx och träder i kraft 2022-01-01. 

De brukningsavgifter enligt § 14 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, 
skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som 
släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.  

*** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 
53 § vattentjänstlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











KSAU 2021-10-21
SVAB



Kostnad kommunalt VA Sotenäs

Nils Holgersson-rapport, 
Svenskt Vatten, SCB,                   
intern statistik



Kommun-
invånare,
mantalsskrivna
(tusen)

Antal 
Kommuner

Medel –
kostnad, VA 
kr/lgh o år

Medelandel 
Småhus

Medelandel
Flerbostadshus

Medelandel 
Övriga

Medelandel 
befolkning i 
tätort och småort
2015

Medelandel 
befolkning på 
landsbygd 
2015

0<10 73 5 419 68% 25% 7% 71% 29%

10-20 94 5 203 65% 29% 6% 79% 21%

20-50 75 4 511 56% 39% 5% 87% 14%

50-100 29 4 371 43% 51% 7% 91% 9%

>100 19 3 350 31% 60% 8% 95% 5%

Totalsumma 290 4 874 59% 35% 6% 81% 19%

Nils Holgersson-rapport, SCB (2020)

Typlägenhet i Nils Holgersson-rapport
Bostadsarea: 1 000 kvm
Antal lägenheter: 15 st. (i medeltal ca 67 kvm/lägenhet)
Årsbehov Vatten och avlopp: 2 000 m3

Plats i gruppen: 46 av   73
Plats i Sverige: 227 av 290 



Kommun Kostnad, VA 
kr/lgh o år

Andel 
Småhus

Andel
Flerbostadshus

Andel 
Övriga

Andel 
befolkning i tätort 
2015

Andel 
befolkning på landsbygd 
2015

Landareal (ha) 
2015

Orust 5 401 80% 14% 6% 61% 39% 38 649

Sotenäs 5 911 69% 27% 4% 86% 14% 13 820

Strömstad 7 888 56% 39% 5% 75% 25% 46 747

Tanum 6 820 75% 20% 5% 57% 42% 91 721

Medel 6 505 70% 25% 5% 70% 19% 47 734

199
227

285 273

Orust Sotenäs Strömstad Tanum

Placering (tot. 290)

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Nils Holgersson-rapport, SCB (2020)

Typlägenhet i Nils Holgersson-rapport
Bostadsarea: 1 000 kvm
Antal lägenheter: 15 st. (i medeltal ca 67 kvm/lägenhet)
Årsbehov Vatten och avlopp: 2 000 m3



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna



Antal abonnenter st 3 594 6 383 7 056 44 675

Information Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB Sotenäs Vatten AB Uddevalla Vatten AB

Antal anslutna som delar på kostnaderna



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar



Vattenverk st 7 7 1 5

Reningsverk st 5 4 3 (1 kväve) 5 (1 kväve)

Information Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB Sotenäs Vatten AB Uddevalla Vatten AB

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Antal anläggningar

Tryckstegrings-
stationer

st 5 6 13 33

Reservoarer st 5 4 4 17

Pumpstationer st 18 38 99 128

Snittlängd ledning 
per ansluten

m 48 48 63 20



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar

o topografi



Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Geografisk spridning, topografi (jord, lera, berg)



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi – mer berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus)

o geografisk spridning av de anslutna                                                            

(landsbygd, tätort/småorter)



Kommun-
invånare,
mantalsskrivna
(tusen)

Antal 
Kommuner

Medel –
kostnad, VA 
kr/lgh o år

Medelandel 
Småhus

Medelandel
Flerbostadshus

Medelandel 
Övriga

Medelandel 
befolkning i 
tätort och småort
2015

Medelandel 
befolkning på 
landsbygd 
2015

0<10 73 5 419 68% 25% 7% 71% 29%

10-20 94 5 203 65% 29% 6% 79% 21%

20-50 75 4 511 56% 39% 5% 87% 14%

50-100 29 4 371 43% 51% 7% 91% 9%

>100 19 3 350 31% 60% 8% 95% 5%

Totalsumma 290 4 874 59% 35% 6% 81% 19%

Nils Holgersson-rapport, SCB (2020)

Typlägenhet i Nils Holgersson-rapport
Bostadsarea: 1 000 kvm
Antal lägenheter: 15 st. (i medeltal ca 67 kvm/lägenhet)
Årsbehov Vatten och avlopp: 2 000 m3

Andelen spelar roll
Småhus/flerbostadshus



Kommun-
invånare,
mantalsskrivna
(tusen)

Antal 
Kommuner

Medel –
kostnad, VA 
kr/lgh o år

Medelandel 
Småhus

Medelandel
Flerbostadshus

Medelandel 
Övriga

Medelandel 
befolkning i 
tätort och småort
2015

Medelandel 
befolkning på 
landsbygd 
2015

0<10 73 5 419 68% 25% 7% 71% 29%

10-20 94 5 203 65% 29% 6% 79% 21%

20-50 75 4 511 56% 39% 5% 87% 14%

50-100 29 4 371 43% 51% 7% 91% 9%

>100 19 3 350 31% 60% 8% 95% 5%

Totalsumma 290 4 874 59% 35% 6% 81% 19%

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Nils Holgersson-rapport, SCB (2020)

Ledningslängd per ansluten (Svenskt Vattens driftsundersökning):

SVAB: 63 m/ansluten

Gruppen: 55 m/ansluten

Riket: 34 m/ansluten

Typlägenhet i Nils Holgersson-rapport
Bostadsarea: 1 000 kvm
Antal lägenheter: 15 st. (i medeltal ca 67 kvm/lägenhet)
Årsbehov Vatten och avlopp: 2 000 m3



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi – mer berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus) –hög andel bor i småhus

o geografisk spridning av de anslutna – utspridda över stort område                                                            

(landsbygd, tätort/småorter)

o status på anläggningar                                                                          

(reparation- och underhållsbehov + reinvesteringsbehov)

o kapitalkostnader                                                                                                  

(låneskulds storlek och hur investeringar har hanterats historisk)

o andel skattefinansiering (kommunbidrag)



Information Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB Sotenäs Vatten AB Uddevalla Vatten AB

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Anläggningars status, Avskrivningar, Skattefinansiering

Reparation och 
underhåll maskiner

tkr
19 931 

(6 kr/ansluten)
396 

(62 kr/ansluten)
1 161 

(165 kr/ansluten)
839 

(19 kr/ansluten)

Avskrivningar 
VA-anläggningar

mnkr
1 

(278 kr/ansluten)
3,5 

(548 kr/ansluten)
13 

(1 842 kr/ansluten)
24,4 

(561 kr/ansluten)

Skattefinansierat mnkr 0 0,65 0 0

Tidsskrivning 
personal exkl. VVAB

tim
9 000 

(2,5 h/ansluten)
16 000 

(2,5 h/ansluten)
37 000 

(5,2 h/ansluten)
74 000 

(1,7 h/ansluten)

Antal etableringar 
med personal

st 1 2 4 3

Investeringar mnkr
3 

(835 kr/ansluten)
12 

(1 880 kr/ansluten)
41 

(5 810 kr/ansluten)
85 

(1 903 kr/ansluten)

Inköp anl.- och 
underhållsmtrl.

mnkr 1,1 (308 kr/ansluten) 1,3 (204 kr/ansluten) 3,8 (539 kr/ansluten) 8,1 (181 kr/ansluten)



Syfte med verksamheten i vattenbolagen
Svenskt Vatten – Skattefinansiering 2020 (kommuner <10 000 invånare) 

Lägst: 3

Högst: 20

Medel: 14

SVAB: 0

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

SVAB



Anläggningar

• Omholmen ARV
• Sökte 2010 tillstånd för maxbelastning 30 000 pe/d, inkluderad 

all planerad nyexploatering fram till ca 2025. 
Tillstånd genomsnittlig veckobelastning 15 000 pe/d förutom 

jun-aug 30 000 pe/d.  
• Över 10 000 pe/d krävde nyinvestering i kvävereningssteg. 

Utfördes 2013-2016 ca 70 mkr, avskrivningstid 20 år.
• Hunnebo ARV

• Utbyggd 2009 till 9 000 pe/d. inkluderad all planerad 
nyexploatering fram till ca 2020. 
Utfördes 2006-2009 ca 46 mkr, avskrivningstid 20 år.

• Tillstånd 9 000 pe/d.

Översiktsplan 2022 ute på samråd tom 30 sep 2021

2010 2015 2020 2025 2030 2035

Investering 
? pe/d

 Max Omholmen  Ursprunglig 
planerad 
reinvestering

Investering 
9 000 pe/d

 Max Hunnebo  Ursprunglig 
planerad 
reinvestering



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi – mer berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus) –hög andel bor i småhus

o geografisk spridning av de anslutna – utspridda över stort område                                                            

(landsbygd, tätort/småorter)

o status på anläggningar - högre rep. och underhållskostnader                                                         

(reparation- och underhållsbehov + reinvesteringsbehov)

o kapitalkostnader (låneskulds storlek och hur investeringar har hanterats historisk) - har börjat investera 

andel skattefinansiering (kommunbidrag) - har inget statsbidrag

o behov att anpassa till lagkrav och klimatförändringar 



Kostnad per ansluten

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi – mer berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus) –hög andel bor i småhus

o geografisk spridning av de anslutna – utspridda över stort område                                                            

(landsbygd, tätort/småorter)

o status på anläggningar - högre rep. och underhållskostnader                                                                     

(reparation- och underhållsbehov + reinvesteringsbehov)

o kapitalkostnader (låneskulds storlek och hur investeringar har hanterats historisk) - har börjat investera

o andel skattefinansiering (kommunbidrag) - har inget statsbidrag

o behov att anpassa till lagkrav och klimatförändringar

o reningsprocesser



Information Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB Sotenäs Vatten AB Uddevalla Vatten AB

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Reningsprocesser

Kemikaliekostnader 
vatten

tkr

49 
(14 kr/ansluten)

grundvatten

14 
(2 kr/ansluten)

grundvatten

1 078 
(153 kr/ansluten)

ytvatten

2 218 
(50 kr/ansluten)

ytvatten

Kemikaliekostnader 
avlopp

tkr

254 
(71 kr/ansluten)

349 
(55 kr/ansluten)

2 168 
(307 kr/ansluten)

1 kväve

1 226 
(27 kr/ansluten)

1 kväve



Information Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB Sotenäs Vatten AB Uddevalla Vatten AB

Miljöavgifter tkr 141 (39 kr/ansluten) 135 (21 kr/ansluten) 164 (23 kr/ansluten) 206 (5 kr/ansluten)

Elhandelsavgift tkr 453 (126 kr/ansluten) 615 (96 kr/ansluten) 1 103 (156 kr/ansluten) 2 372 (53 kr/ansluten)

Laboratoriematerial tkr 1 - 102 (14 kr/ansluten) 502 (11 kr/ansluten)

Kostnad för arrende tkr - - 639 (91 kr/ansluten) -

Hyra kontor / kvm kr - -
Klippsjön 

2 144 (304 kr/ansluten)
Fossum & I17 

528 (12 kr/ansluten)

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Andra kostnader som påverkar 

Lantmäteriförrättning tkr 1 (0,3 kr/ansluten) 64 (10 kr/ansluten) 303 (42 kr/ansluten) 171 (4 kr/ansluten)

Kaserngår
den 1 200 

kr/kvm



Kostnad per ansluten
• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o antalet anläggningar – fler anläggningar per ansluten

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi - berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus) – hög andel bor i småhus

o geografisk spridning av de anslutna – utspridda över stort område                                                            

(landsbygd, tätort/småorter)

o status på anläggningar - högre rep. och underhållskostnader                                                                     

(reparation- och underhållsbehov + reinvesteringsbehov)

o kapitalkostnader (låneskulds storlek och hur investeringar har hanterats 

historisk) - har börjat investera

o andel skattefinansiering (kommunbidrag) - har inget statsbidrag

o behov att anpassa till lagkrav och klimatförändringar 

o reningsprocesser - högre kemikaliekostnader pga. ytvatten och kväverening

o personaltäthet



Syfte med verksamheten i vattenbolagen

Svenskt Vatten – Personaltäthet 2020 (kommuner <10 000 invånare) 

Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Högst: 89 Medel: 56

SVAB: 64
Högst: 58 Medel: 27

Högst: 50

Medel: 17

SVAB: 23

SVAB: 13

All personal finns i Västvatten och ”hyrs ut” till SVAB



Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Svenskt Vatten – Kostnad per ansluten 2020 (kommuner <10 000 invånare) 

Lägst: 1 500

Högst: 8 500

SVAB

Medel: 4 000

• antal anslutna som delar på kostnaderna – i parameter med rikets snitt

• kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

o geografisk spridning av anläggningar – utspridda över stort område

o topografi - berg

o boendeformer (småhus, flerbostadshus)–hög andel bor i småhus

o geografisk spridning av de anslutna–utspridda över stort område

(landsbygd, tätort/småorter)

o status på anläggningar - högre rep. och underhållskostnader                                                                                           

(reparation- och underhållsbehov + reinvesteringsbehov)

o kapitalkostnader (låneskulds storlek och hur investeringar har                            

hanterats historisk) - har börjat investera

o andel skattefinansiering (kommunbidrag) - har inget statsbidrag

o behov att anpassa till lagkrav 

o reningsprocesser - högre kemikaliekostnader pga. ytvatten och kväverening

o personaltäthet – högre andel driftspersonal

• taxekonstruktion

SVAB: 8 393



Kommun-
invånare,
mantalsskrivna
(tusen)

Antal 
Kommuner

Medel –kostnad, 
VA kr/lgh o år

Medelandel 
Småhus

Medelandel
Flerbostadshus

Medelandel 
Övriga

Medelandel 
befolkning i 
tätort och småort
2015

Medelandel 
befolkning på 
landsbygd 
2015

0<10 73 5 419 68% 25% 7% 71% 29%

10-20 94 5 203 65% 29% 6% 79% 21%

20-50 75 4 511 56% 39% 5% 87% 14%

50-100 29 4 371 43% 51% 7% 91% 9%

>100 19 3 350 31% 60% 8% 95% 5%

Totalsumma 290 4 874 59% 35% 6% 81% 19%

Sotenäs

5 911

Typlägenhet i Nils Holgersson-rapport
Bostadsarea: 1 000 kvm
Antal lägenheter: 15 st. (i medeltal ca 67 kvm/lägenhet)
Årsbehov Vatten och avlopp: 2 000 m3Kostnad för att hantera kommunalt VA varierar mellan kommuner

Nils Holgersson-rapport, SCB (2020)



Etableringar där ledningar redan finns

Ledningslängd per ansluten (Svenskt Vattens driftsundersökning)
Gruppen: 55 m/ansluten SVAB: 63 m/ansluten

Personal-
intensivt

Kemikalier

Underhåll

Reningsverks-
process

Verk

Lokaler

Personal

Lokalisering



Budget 2022-2024



Brukningstaxa: 7,0 %
Anläggningstaxa: 7,0 %

Sotenäs Vatten AB 



Exempel
Taxeutveckling – 6,8% – överuttag 70 mkr

VA-fond samt anläggningsavgifter: Nästa reinvestering innebär nya kostnader. Idag dolda genom långfristiga skulder.

• Avlopp: tre verk, befintlig plats, 330 mkr 

• Ledningsnät: 150 år, 15 mkr/år

• VA-utb plan: Hästskobacke + Kroken
28 mkr, sedan ca 20 fgh/år

• Expl: ca 40 fgh/år

• Detaljplaner: alla inte med i budget

• Typhus A: 10,2 tkr  22,0 tkr

• Lån - ränta: 243 mkr  479 mkr,  1,6%



Sotenäs Vatten AB

TAXE-ÖKNING 2022: 60 kr/mån (720 kr/år)
2022 2023 2024

• Reparationer och underhåll ARV 1,5 % 0,0 % 0,0 %
• Kapitalkostnader 2,5 % 1,2 % 3,0 %
• Övrigt (Bla. spolningar) 1,2 % 0,6 % 0,3 %
• Bolagsgem. kostn. fr VVAB

(löneökningar, IT, Fordon) 1,2 % 1,0 % 1,1 %
• Utredning ARV och vatten -1,9 %
• Förändring överuttag 2,5 % 4,2 % 2,6 %

7,0 % 7,0 % 7,0 %

Typhus A 2021: 849 kr/mån (10 188 kr/år)

Överuttag 2022 - 2024 
gör att ca: 15 mnkr kan 
fonderas för att hantera 
kommande infrastruktur

Kemikalier, 
serviceavtal, slam

1 % ökning är ca: 595 tkr



Sotenäs Vatten AB – Långsiktighet och      
effektiviseringar

Lant-
mäteri

Ledning
srätter, 
servitut

Fastighetsköp

Verk

Lokaler

Lokalisering

Personal-
intensivt

Kemikalier
Underhåll

Reningsverks-
process

Bidrag
• Automatisk 

mätaravläsning
• Vattenförsörjnings-

plan

Arbeta vidare med

Övriga
• Arbetsrotation
• Frekvens av 

manuell avläsning



Sotenäs Vatten AB -
konsekvensanalys

TAXE-ÖKNING 2022: 60 kr/mån (720 kr/år)
2022 Konsekvens

• Reparationer och underhåll ARV 1,5 % -0,3 %
• Kapitalkostnader 2,5 %
• Övrigt (Bla. spolningar) 1,2 % -1,3 %
• Bolagsgem. kostn. fr VVAB

(löneökningar, IT, Fordon) 1,2 % 
• Utredning ARV/Vatten  -1,9 %
• Återhämtande av underuttag 2,5 % -2,4 %

7,0 % -3,0 %

Typhus A 2021: 849 kr/mån (10 188 kr/år)

Tar bort all 
utredningsbudget 
- Samma problem 

vid nästa översvämning 
-Skadestånd 

Spolning
Minskar flödet i 
ledningarna, ger 

ökade kostnader för 
pumpar, både delar 
och energikostnader

Minskar möjligheten för 
investeringar som behöver 

göras framåt

Kemikalier, 
minska 

underhåll



1, 7 MSEK exempel på äskanden som inte är 
med i budget
Äskanden
Löpande kostnader:
slamkostnader
kemikalier
Engångskostnader:
Utbyte nyckelsystem (taggar och 
nycklar)
tömning av kemikalietankarna

Osäkerheter
• Laxodling
• Ny vattenresurs
• Ny/utbyggnad av reningsverk
• Högre förnyelsetakt för ledningar
• Tvist Skatteverket
• Taxekonstruktion



Sotenäs Vatten AB – Investeringar
Ökning anläggningstaxa = Schablon 7 %

(Tkr) 2022 2023 2024
• Ledningsnät 17 475 6 725              15 500

- Dagvatten Klippsjön 5 000 500
- 1-2 större gata/år

• Vatten 1 650 1 100 2 300

• Fiber 200 200 200
• Avlopp 12 750 23 750            16 050

- Verk 7 350 17 900 12 000
- Pumpstationer 5 400 5 850 2 850

• Omvandlingsområden 8 100 16 000            16 000
• Exploateringar 3 540 10 100            10 000    

43 715 57 875            60 050

2022 renshantering, 
ventilation bassänger 

(Omholmen)
2023 Rötkammare 
2023-2024 BiotornFörnyelse 

ledningsnät 180 år 
2022-2024

1 omvandlings-
område/år

2022 Kroken

2022 Heljeröd
2023 Lindalskogen

35 mnkr hanteras inom 
borgensramen

11 mnkr 2022



KF beslut 19-12-12

Utdrag § 135

Kommunfullmäktige beslutar att Sotenäs Vatten 
AB ska redovisa en konsekvensbeskrivning inför 
ett förslag att höja brukningstaxan med 3 procent.

Frågor som ställs med anledning av ovan beslut:

• Gäller den innevarande år eller alla påföljande 
år?

• Minskning med 3%enheter eller till 3%?

• Långsiktig re-investeringsplan?



Styrdokument
Samarbetsavtalet

6.2 Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör 
kostnadsfritt inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet 
med punkt 9.4 sista meningen. Om kommunerna säljer fastighet eller del av 
fastighet där VA-anläggningar berörs måste rättighet för ägarbolagens 
anläggningar säkras, till exempel genom servitut eller ledningsrätt, innan 
köpet genomförs.

9.4 Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de 
tjänster som abonnenterna enligt LAV ska betala kommer kostnaden för 
vatten för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för 
detta kvittas jämnt mot rätten att få ha och anlägga anläggningar 
kostnadsfritt i och på kommunernas mark.



Styrdokument
Samarbetsavtalet

SVAB betalar arrende för Dale, Lökholmen, Omholmen, Todderöd och 
Smögen vattentorn.

SVAB betalar inte arrende för Kungshamn vattentorn eller cirka 100 
tryckhöjnings- eller avloppspumpstationer.

Vanligt är att bolag äger sina fastigheter, dock ännu inte tillämpat inom VVAB 
Idag betalas arrende inte i övriga VVAB bolag

Konstruktionen kan ifrågasättas enl LAV (ref  Innovos utredning 2015-08-18)

Kommunen för över va-verksamheten till det nybildade 
bolaget som blir huvudman för va verksamheten. Detta 
innebär att till verksamheten hörande tillgångar och skulder 
överlåts till bolaget. - Här antas att bolaget övertar 
anläggningarna till bokfört värde (ca 245 mkr enligt 
ekonomikontorets uppgift). I bokförda värden för verken 
ingår förmodligen inte markvärde, vilket behöver tillföras

Med överföring av huvudmannaskapet följer enligt va-lagen att också ägandet av va-
anläggningar, dvs vatten- och avloppsverk, ledningsnät, pumpstationer, etc, samt avtal om 
markupplåtelser för ledningsnätet överförs från kommunen till den nye huvudmannen
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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 
 



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-11-09 KA 2021/000017 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg, maria.stromberg@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

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.  

Mål 

En avstämning och beskrivning av målen finns dokumenterade i rapporten. 

Medborgarperspektiv 

Rapporten är en viktig del i återkopplingen från de kommunala bolagen.   

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut.   

Bilaga/Bilagor 
Sotenäs Vatten AB delårsrapport januari – augusti 2021 



 

 

 

 

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

Beslutet skickas till 
Sotenäs Vatten AB  
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 
 



Handläggare  Dnr: 2020/184 
Ekonomichef Susanne Thorén 
Telefon: 0522-63 88 21 
 
 
 
 

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

 
 
 

Sotenäs Vatten AB 
Delårsrapport 

Januari – Augusti 2021 
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Verksamhetsbeskrivning 
Sotenäs Vatten AB är huvudman för 
den allmänna vattenförsörjningen och 
avloppshanteringen i kommunen, vilket 
omfattar att ta hand om avloppsvatten 
och leverera dricksvatten. 

Bolaget äger samtliga VA-anläggningar 
i Sotenäs kommun. Tillsammans med 
kommunen beslutar bolaget om 
utbyggnader, upprustningar och VA-
taxor. Sotenäs Vatten AB har inga 
anställda utan den dagliga driften sköts 
av det gemensamma bolaget, 
Västvatten AB, som svarar för driften av 
VA-anläggningar i Färgelanda, 
Munkedal, Sotenäs och Uddevalla 
kommun. 

Ägarförhållande 
Sotenäs Vatten AB är ett helägt dotter-
bolag till Sotenäs kommun (212000-
1322). Sotenäs Vatten AB äger i sin tur 
29 % av det gemensamma bolaget 
Västvatten AB. 

 

Antal aktier och röster i Sotenäs Vatten 
AB är 2 500 stycken. 

Väsentliga händelser under 
året 

Ekonomi 
VA-verksamheten bedrivs enligt själv-
kostnadsprincipen vilket innebär att de 

nödvändiga kostnaderna per vatten-
tjänst ska finansieras via motsvarande 
intäkt. Den taxefinansierade verk-
samheten får inte gå med vinst eller 
förlust utan i stället ska eventuella 
överuttag eller underuttag redovisas 
som skuld/fordran till VA-kollektivet. 

Årets prognostiserade överuttag uppgår 
till 2 216 tkr (budget 564 tkr). 

En ianspråktagen VA-fond finns i 
bolaget vilken aktiverades mellan år 
2010 och 2014. Den används för att 
finansiera utförda ombyggnationer av 
Hunnebostrands- och Omholmens 
reningsverk samt överföringsledning 
Bohus-Malmön till Smögen.  

Investeringar under perioden har skett 
med 17 184 tkr och erlagda anlägg-
ningsavgifter uppgår till 3 013 tkr. 

Nyupplåning har under året skett med  
0 tkr. Totala låneskulden är 243 000 tkr. 

Verksamhet 
Ett flertal vattenläckor och avloppsstopp 
har åtgärdats, servisanslutningar har 
byggts och avrinningen från 
dagvattenmagasinet i Tjuvsund i 
Kungshamn har åtgärdats. 

Flertalet vattenmätare har bytts ut då de 
har frusit sönder hos kunder. 

I slutet av juli kom det ett 100 års regn i 
Sotenäs vilket resulterade i ett flertal 
översvämningar. Ett forum tillsammans 
med Sotenäs kommun, 
Sotenäsbostäder, Räddningstjänsten 
och Trafikverket har startats upp för att 
se på vilka förbättringsåtgärder som 
kan göras för att minska belastningen 
vid stora regn och dess påverkan i 
framtiden. 

Västvatten AB

Färgelanda 
Vatten AB 7%

Färgelanda 
kommun 100%

Munkedal 
vatten AB 11%

Munkedal 
kommun 100%

Sotenäs Vatten AB 
29%

Sotenäs kommun 
100%

Uddevalla 
Vatten AB 53%

Uddevalla 
kommun 100%
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Miljörapporterna för 2020 är klara och 
inskickade till tillsynsmyndigheten. 

Under året så har det inträffade ett 
flertal händelser som påverkat 
reningsverk och pumpstationer negativt. 
Bland annat fick Omholmens 
reningsverk motta en stor mängd 
matolja, pumpar har haft ett onormalt 
hårt slitage pga belastning och diverse 
annat krångel. Detta har föranlett 
renoveringar av el, automation, 
mekanik och slamsugning av 
pumpstationer för att få bort allt material 
som inte ska vara där samt att nya 
pumpar har monterats. 

Styrelsen har haft en rundresa i 
kommunen där man bland annat 
besökte Dale vattenverk och tittade på 
det nya dämmet.  

Helhetsbedömning för dämmet vid 
Tåsteröd är klar och inskickad till 
länsstyrelsen. Den ska göras var tionde 
år. Slutsatsen är att dammanläggningen 
bedöms ha en tillfredställande säkerhet.  

Smithebackens pumpstation på 
Malmön, som pumpar vidare mot 
Omholmen via Tullboden och Tången, 
ger inte det flöde som utlovades i 
entreprenaden. Kontroll har gjorts av 
om det samlas grus eller luft i 
ledningen, vilket inte ser ut att vara 
fallet. Till hösten kommer en piggning 
av ledingen genomföras för att 

förhoppningsvis få ett ökat flöde och en 
bättre fungerande pumpstation. 

Vid Smögens vattentorn är en skylt som 
på svenska, engelska och tyska talar 
om att området är avstängt uppsatt. 
Information har även gått ut på 
hemsida, sociala medier och via sms till 
boende i närområdet. 

En utredning avseende möjliga 
placeringar för en ny reservoar pågår. 

Förhandlingar med försäkringsbolagen 
pågår gällande skyfallet 2017.  

Sotenäs vatten ABs tvist med 
Skatteverket, gällande att Skatteverket 
anser att bolagen ska betala skatt på 
räntan för de kommunala lånen, har 
beslutats i Förvaltningsrätten till förmån 
för Skatteverket. Överklagande av detta 
beslut sker för tillfället. 

Utredningen angående Sotenäs 
avloppsreningsverk tar ett samlat grepp 
om problematiken kring dagens verk. 
Man har hittills jobbat med två alternativ 
där verken är kvar på befintlig plats 
alternativt bygga ett nytt verk som 
ersätter befintliga. Process-
beskrivningar och ledningsdragning har 
tagits fram. Nu återstår arbete med 
kostnadsbedömning för de olika 
alternativen samt arbete med en 
multikriterieanalys.  
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Mål 2019–2021 
Målen baseras på Svenskt Vattens 
Hållbarhetsindex (HBI). Dessa är 
uppdelade i tre grundpelare av 
hållbarhet – tjänster, miljö och resurser 
– som i sin tur delas upp i 14 
parametrar och 89 frågeställningar. 
Svaren på frågeställningarna 
summeras ihop till en av färgerna grönt 
(bra), gult (bör förbättras) eller rött 
(måste åtgärdas) för parametern. 

Ett urval av parametrar och frågor har 
skett och de utgör målen 2019–2021.  

Under 2019–2021 arbetar vi med:  

1) Hållbara Resurser 
och de två utvalda 
fokusområdena: 
VA-anläggningars status, 
Personalresurser & Kompetens 

2) Hållbara Tjänster 
och de tre utvalda 
fokusområdena: 
VA-planering, Nöjda brukare 
samt Kommunikation 

3) Miljömässig hållbarhet 
och det utvalda fokusområdet: 
Vattentillgångar 

Kommentar:  

Hållbara resurser 
VA-anläggningars status (Rs) 

Beskrivningen av statusen för våra 
anläggningar förväntas bli klar under 
2021. Det enda som återstår är 
avloppsverken och ledningsnätet.  

Statusbedömning för vattenledningsnät 
görs genom beräknat läckage (m3/km3 
och dygn) och statusbedömning för 
avloppsnät uppskattas utifrån antal 

stopp, spolbehov, ledningskollapser 
och TV-inspektion. 

Arbetet med att ta fram en långsiktig 
plan över investerings- och 
reinvesteringsbehovet på 10 års sikt 
beräknas bli klar under året. Det som 
återstår är ledningsnätet. Planen 
innefattar samtliga kommunala VA-
anläggningar, så som:  

• Vattenverk, reservoarer och 
tryckstegringsstationer  

• Reningsverk och pumpstationer  
• Ledningsnät  

Behovet i planen baseras till största 
del på de pågående status-
bedömningarna. Dessutom tillkommer 
kommunernas planeringar av olika 
slag så som asfaltsplaner, 
exploaterings- och omvandlings-
områden med mera. I nuläget är inte 
hänsyn taget till framtida utmaningar i 
form av till exempel nya lagkrav, 
förändrad råvattenkvalitet och klimat-
anpassningar. 

Finansieringsfrågan är ett viktigt 
område då vi står för omfattande 
investerings- och reinvesteringsbehov 
framåt. Långsiktig finansieringsplan är 
nu framtagen med lån och 
anläggningsavgifter som 
finansieringsmedel. Kommunerna har 
även möjlighet att besluta om 
finansiering via kommunbidrag 
(skattefinansiering). Inga 
kommunbidrag ligger i dagsläget i 
plan. 

Implementeringen av 
projektstyrningssystemet som ska 
underlätta vårt projektarbete är i 
slutskedet och beräknas vara klart 
med undantag för processflödet under 
2021. 
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Personalresurser och Kompetens (Rk) 

Långsiktiga planer på fem år sikt för 
kompetensutveckling (medarbetares 
utbildningsbehov) samt för 
kompetensförsörjning/ resursplanering 
(avdelningars framtida personalbehov) 
med hänsyn till exempel 
pensionsavgångar och 
verksamhetsutveckling är under 
upparbetning i personalsystemet. De 
lagstadgade utbildningsbehoven är 
klara. I år fokuserar vi på 
utbildningsbehov som ej är lagstadgad 
men som behövs för att klara av och 
hänga med i utvecklingen av de olika 
tjänsternas arbetsuppgifter. 

Vi arbetar kontinuerligt med de 
fastställda förbättringsprojekten utifrån 
den genomförda medarbetarenkäten.  

Fem friskvårdsaktiviteter har erbjudits 
under året. 

Balanserad ekonomi (Re) 

Sotenäs Vatten har som mål att 80 % 
av producerad mängd vatten ska 
debiteras. Detta följs upp för samtliga 
bolag i årsbokslutet. 

Hållbara Tjänster 
VA-planering (Tp) 

Kommunerna har kommit olika långt i 
arbetet med sina respektive VA-planer. 
Samtliga kommuner har i dagsläget en 
VA-policy samt en beskrivning av 
dricksvattenförsörjning och 
avloppshantering. Däremot saknas 
plan för utbyggnad av allmänna VA-
anläggningar (utbyggnadsplan) och 
åtgärdsplan om förnyelsebehov 
(förnyelseplan) på 10-års sikt i tre 
kommuners VA-planer. 

I kommunernas arbeten är vår roll att 
bistå med underlag och 

expertiskunskap om kommunerna 
efterfrågar detta. Dock är VA-planen 
vår uppdragsbeskrivning och därmed 
oerhört viktig för att vi ska kunna 
planera och prioritera inom vår 
verksamhet. Därför kommer vi i olika 
sammanhang att fortsätta lyfta behovet 
av att kommunerna tar fram kompletta 
och aktuella VA-planer. 

Nöjda brukare (Tp) 

Under 2021 kommer vi arbeta vidare 
med de åtgärdsplaner som togs fram 
utifrån resultaten av 
kundnöjdhetsundersökningarna som 
genomfördes under 2019. Ny 
kundundersökning genomförs 2022.  

Kommunikation (Tk) 

Utbildning i användande av RAKEL-
telefoner ska genomföras internt under 
2021 för berörd personal. 
 
Vår nuvarande krisberedskapsplan är 
under revidering och beräknas vara 
klar november 2021. Under hösten 
kommer en krisberedskapsövning 
genomföras för tjänsteman i beredskap 
(TIB). 
 
Hushållning ändliga resurser (Mr)  
Andel återvunnen fosfor från ARV till 
produktiv mark uppfyller kraven i 
hållbarhetsindex. Detta sker via aktörer 
i de olika ägarkommunerna som vi har 
tecknat avtal med. 

Det systematiska uppströmsarbetet, 
som ska minska källorna till 
föroreningar i slammet och till det 
utgående vattnet, kommer inte att ske 
under året. 

Miljömässig hållbarhet 
Vattentillgångar (Mv) 

I Färgelanda och Munkedal inväntas 
fortfarande kommunfullmäktigebeslut 



 5 (12) 

  
  

 

gällande fastställande av 
vattenskyddsområden. Därefter kan 
ansökan skickas in till Trafikverket 
gällande beviljande av lov för 
uppskyltning av aktuella 
vattenskyddsområden.  

I Uddevalla har Trafikverket gett oss 
tillstånd för skyltning av vattenskydds-
områden. Uppskyltningen planeras att 
ske under året.  

I Sotenäs är målet nått sedan tidigare. 

God ekonomisk hushållning 
I och med införandet av den nya 
kommunallagen har det blivit tydligare 
att kommunerna behöver redovisa god 
ekonomisk hushållning för 
kommunkoncernen. För Sotenäs 
Vatten AB har ett mål fastställts av 
Kommunfullmäktige för att redovisa om 
bolaget har god ekonomisk hushållning 
eller inte. Detta är att odebiterad 
mängd vatten inte ska vara högre än 
20 %. Prognosen är att detta kommer 
uppfyllas på helåret.  
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Ekonomi 

Resultaträkning 
En resultaträkning visar en sammansättning av bolagets kostnader och intäkter under 
ett år. 

Resultaträkning                 

(tkr) Utfall 
202108 

Budget 
202108 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Utfall 
202008 

Intäkter 
     

Nettoomsättning 43 940 42 731 64 097 65 480 40 559 
Övriga rörelseintäkter 587 466 698 1 065 496 
Summa intäkter 44 527 43 197 64 795 66 545 41 055  

     
Rörelsens kostnader      
Material och varor -2 265 -2 297 -3 445 -3 435 -2 746 
Entreprenad -1 729 -1 947 -2 920 -2 755 -2 075 
Elkostnader -3 129 -2 748 -4 122 -4 327 -2 388 
Övriga externa kostnader -7 780 -8 527 -12 791 -13 472 -7 279 
Köp tjänst VVAB -15 257 -16 030 -24 044 -23 542 -13 347 
Personal/styrelse -130 -168 -252 -226 -107 
Avskrivningar -9 644 -9 963 -14 945 -15 110 -9 292 
Summa kostnader -39 934 -41 680 -62 519 -62 867 -37 234  

     
Rörelseresultat 4 593 1 517 2 276 3 678 3 821 
      
Ränteintäkter 11 7 10 11 5 
Räntekostnader -859 -1 144 -1 716 -1 459 -815 
Summa finansiella 
poster 

-848 -1 137 -1 706 -1 448 -810 

      
Årets skatt 0 -4 -6 -14 0 
      
Periodens resultat 3 745 376 564 2 216 3 011 
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Sammanställning av avdelningarnas resultat och årsprognos 
Intäkter Utfall 

202108 
Budget 
202108 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Projekt och Utveckling & 
Utredning 

-1 683 -2 494 -3 741 -4 326 

Drift -33 074 -33 529 -50 294 -49 832 
Styrning, ledning och adm 38 502 36 399 54 599 56 374 
Totalt Sotenäs Vatten AB 3 745 376 564 2 216 

Kommentar/Analys 
Sotenäs Vatten AB 
Sotenäs Vatten AB redovisar för 
perioden ett överuttag på 3 745 tkr 
(budgeterat överuttag 376 tkr).  

Avvikelsen är till stor del av 
engångskaraktär och beror på lägre 
kapitalkostnader som är ett resultat av 
något lägre ränta och belåning samt 
investeringar som inte har aktiverats 
ännu. Avvikelsen beror även på högre 
brukningsintäkter på grund av 
pandemin och ökad förbrukning av 
företag samt utredningar som kommer 
generera kostnader under hösten och 
lägre kostnader gällande personal 
(kurser, pensioner och styrelse-
kostnader då mötena sker elektroniskt). 

Årets överuttag prognostiseras till 
2 216 tkr (budgeterat överuttag 564 tkr). 

Avvikelsen beror bland annat på högre 
brukningsintäkter och något lägre 
räntekostnader  

Sotenäs Vatten AB innefattar nedan 
verksamheter 
Projekt och Utveckling & Utredning 
Projekt och Utveckling & Utredning 
hanterar projekteringar och utredningar 
kring exploateringar, saneringar och 
reinvesteringar med mera. 

Under perioden redovisas en positiv 
avvikelse mot budget på 811 tkr. 

Avvikelsen beror på utredningar som 
kommer generera kostnader under 
hösten. 

På helårsbasis prognostiseras en 
negativ avvikelse på 585 tkr. Avvikelsen 
beror på ökade lantmäterikostnader, 
ökade intrångsersättningar och att fler 
timmar läggs på större 
ramavtalsupphandling angående 
projektering och standarder för 
tryckstegrings- och pumpstationer. 

 
Drift 
Dricksvatten, Reningsverk, Ledningsnät 
och El & Automation hanterar den 
dagliga driften inom Sotenäs Vatten AB.  

Under perioden redovisas en positiv 
avvikelse mot budget på 455 tkr och på 
helårsbasis prognostiseras en positiv 
avvikelse på 462 tkr. Avvikelsen beror 
bland annat på att en tjänst tillsatts 
senare än budgeterat, att extern 
elentreprenör till viss del har ersatts 
med en intern resurs samt lägre 
driftkostnader för Smögens vattentorn.  
Detta uppväger de ökade 
elkostnaderna, piggningen av 
råvattenledning Tåsteröd Vatten Dale 
och ökade kostnader för slamhantering 
och serviceavtal.  
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Styrning, Ledning och 
Administration 
Styrning, ledning och administration 
innefattar styrelse, VD samt 
administration i form av HR, Kund & 
Kommunikation, Ekonomi och Finans. 

Under perioden redovisas en positiv 
avvikelse mot budget på 2 103 tkr och 

på helårsbasis prognostiseras en 
positiv avvikelse på 1 775 tkr som bland 
annat beror på högre bruknings- och 
belastningsintäkter och något lägre 
belåning och räntekostnader. Ränta  
0,55 % mot budgeterat 0,7 %. 
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Balansräkning 
En balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår 
hur bolaget använt respektive anskaffat sitt kapital. 

Balansräkning        

(tkr) Utfall  
2021-08-31 

Utfall  
2020-12-31 

Tillgångar 
  

Immateriella 
anläggningstillgångar 

  

Programvarulicenser 0 0 
Summa immateriella 
anläggningstillgångar 

0 0 

   
Anläggningstillgångar   
VA-anläggningar 283 617 286 614 
Maskiner o tekniska anläggningar 14 745 15 607 
Inventarier 472 496 
Pågående investeringar 31 617 20 193 
Summa materiella 
anläggningstillgångar 

330 451 322 910 

   
Finansiella 
anläggningstillgångar 

  

Andelar i intresseföretag 725 725 
Uppskjuten skattefordran 0 0 
Summa Finansiella 
anläggningstillgångar 

725 725 

   
Totalt anläggningstillgångar 331 176 323 635 
   
Omsättningstillgångar   
Kundfordringar 566 5 639 
Fordringar hos Sotenäs kommun 9 616 23 763 
Fordringar hos koncernföretag 
inom Sotenäs kommun 

187 93 

Underuttag VA-kollektivet 0 1 020 
Övriga fordringar 1 042 284 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

 
9 057 

 
943 

Summa omsättningstillgångar 20 468 31 742 
   
Summa tillgångar 351 644 355 377 
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Balansräkning     
(tkr) Utfall  

2021-08-31 
Utfall  

2020-12-31 
   
Eget kapital och skulder   
Eget Kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 2 500 2 500 

 2 500 2 500 
Fritt eget kapital   
Årets resultat 0 0 
 0 0 
   
Summa eget kapital 2 500 2 500 
   
Avsättningar   
Övriga avsättningar 1 706 1 706 
 1 706 1 706 
Långfristiga skulder   
Lån av Kommuninvest 243 000 243 000 
Förutbetalda intäkter från 
anläggningsavgifter 

 
74 803 

 
73 364 

VA-fond 21 473 22 616 
Summa långfristiga skulder 339 276 338 980 
   
Kortfristiga skulder   
Överuttag VA-kollektivet 2 725 0 
Leverantörsskulder 3 142 3 520 
Kortfristig skuld Sotenäs kommun 52 1 003 
Kortfristig skuld koncernföretag 
inom Sotenäs kommun 

373 352 

Kortfristiga skulder VVAB 1 367 2 490 
Aktuell skatteskuld 12 15 
Övriga skulder 0 2 629 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

491 2 182 

Summa kortfristiga skulder 8 162 12 191 
   
Totala kortfristiga och 
långfristiga skulder 

349 144 352 877 

   
Summa eget kapital och 
skulder 

351 644 355 377 
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Investeringar 
(Tkr) Utfall Jan-Aug 

2021 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Reinvesteringar samt kapacitets- och 
säkerhetshöjande åtgärder 

10 386 20 700 21 830 

Omvandlingsområden 6 751 12 300 11 850 
Exploateringsområden 47 413 - 
Bruttoinvesteringar 17 184 33 413 33 680 
    
Fakturerade anläggningsavgifter -3 013 -9 319 -8 500 
    
Totalt 14 171 24 094 25 180 

 

Investeringar överstigande bolagets egna 
kapital, 2 500 tkr 

Upparbetat 
(tkr) 

Budget 
(tkr) 

Utförande-
period (år) 

Reinvesteringar    
Klippsjön dagvatten1 652 5 700 2022 
Postgatan/Höjdlyckegatan - 8 100 2022 
Myrvägen Bohus-Malmön1 - 4 000 2023 
Smögens vattentorn1 3 593 4 500 2020-2021 
Dämmet Lilla Dale vatten 8 356 7 700 2020-2021 
Omholmen och Hunnebo ARV reservkraft1 - 2 500 2025-2026 
Omholmen biotorn 321 22 000 2023-2024 
Omholmen ARV renshantering 134 5 000 2021-2022 
Omvandlingsområden    
Hästskobacke, Bohus-Malmön 7 737 12 100 2021 
Kroken 1 116 9 700 2022 
Exploateringsområden    
Ellene 2:381 3 544 4 100 2020-2021 

1Utförandeperiod justerad jämfört mot budget 2021. 

Kommentar/Analys 
Investeringar har under perioden skett 
med 17 184 tkr (budget 22 453 tkr) och 
erlagda anläggningsavgifter uppgår till  
3 013 tkr (budget 5 667 tkr). 

Årets investeringar prognostiseras till 
33 413 tkr (budget 33 680 tkr) och 
erlagda anläggningsavgifter 
prognostiseras till 9 319 tkr (budget 
8 500 tkr). 

Reinvesteringar samt kapacitets-och 
säkerhetshöjande åtgärder 
Reinvesteringar i befintliga VA-
anläggningar såsom ledningsnät, 

vattenverk, reningsverk och yttre 
anläggningar. 

Kapacitets- och säkerhetshöjande 
åtgärder säkerställer leverans men kan 
även utgöra förutsättningar för 
omvandlings- och/eller 
exploateringsprojekt. 

• Klippsjön dagvatten: Syftet med 
projektet är att leda bort 
dagvatten som idag tas om 
hand lokalt 

• Postgatan/Höjdlyckegatan: Ny 
dagvattenledning för att minska 
mängden ovidkommande vatten 
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samt omläggning av gamla 
ledningar. 

• Myrvägen Bohus-Malmön: Ny 
dagvattenledning för att minska 
mängden ovidkommande 
vatten. 

• Smögens vattentorn: på grund 
av risk för nedfallande föremål 
har stängsel och skyltar satts 
upp. 

• Dämmet Lilla Dale vatten:  Nytt 
dämme utanför det gamla har 
byggts under perioden. 

• Omholmen och Hunnebo ARV 
reservkraft: framflyttad. 

• Omholmen biotorn: utredning 
om ARV framtid pågår, 
framflyttad. 

• Omholmen ARV renshantering: 
Arbetsmiljö. Kalkyl under 
framtagande. 

• Omholmen ARV: Byte 
fasadklädsel. 

• Hunnebo ARV: Slamavvattning 
• Klevån PST: Projektering och 

tillståndsarbeten har pågått inför 
byte av pumpstationen under 
hösten.  

• Todderöd: Relining av 
spillvattenledningar under 
hösten. 

Omvandlingsområden 
VA-utbyggnad enligt kommunal VA-
utbyggnadsplan eller som påkallats 
efter länsstyrelsens beslut alternativt 
definierats i samband med 
tillsynsmyndighetens inventeringar. 

• Hästskobacke Bohus-Malmön: 
Entreprenad pågår.  

• Kroken: utförs efter 
Hästskobacke 

Exploateringsområden 
VA-utbyggnad som initieras av privata 
exploatörer eller kommunens mark- och 
exploateringsverksamhet. 

Ellene 2:38 färdigställdes 2020. 

Undersökningskostnad för området 
Kungskullen har tillkommit efter 
domstolsbeslut om 
verksamhetsområde. 

Anläggningsavgifter 
När en fastighet ansluts till den 
allmänna VA-anläggningen erläggs 
anläggningsavgift. Detta sker normalt 
då ett omvandlings- eller 
exploateringsområde färdigställts. 

Anläggningsavgifter har fakturerats för 
3 013 tkr. Det är främst strötomter som 
har fakturerats. En strötomt ligger i ett 
område som sedan tidigare är inkopplat 
på det kommunala vatten- och 
avloppsnätet och där en ny fastighet 
kopplar in sig. Avgiften kan avse 
avgifter för servis, förbindelsepunkt, 
lägenhet och tomtyta. 

Finansiering 
Sotenäs Vatten ABs låneportfölj består 
av direkta lån 243 000 tkr via 
Kommuninvest. Sotenäs Vatten AB 
sköter sin egen finansiering sedan 
december 2018 med ramborgen via 
Sotenäs kommun. Borgen är beviljad 
upp till och med 280 000 tkr. 

Ingen nyupplåning har skett och 
prognostiseras heller inte att ske under 
året (budget 0 tkr). 

Den genomsnittliga räntan var under 
perioden 0,55 % (budget 0,7 %).
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-20 KS 2021/000908 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

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.  
 
Se bifogat underlag från Net West, fibernätet i Västsverige. 
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Beskrivning av ärende 
Kommunstyrelsen beslutade dnr 2019/001548 §153 att ställa sig bakom att 
kommunerna Sotenäs-Munkedal-Lysekil förbinder sig att finansiera bredbandsprojektet 
med 50 % för Sotenäs del 1,67 mnkr, under förutsättning att Västra Götalandsregionen 
finansierar projektet med 50 %.  Betalning till projektet sker vid projektslut 2022 och 
medel har reserverats i driftbudgeten 2022. Medel har avsatts i Mål och resursplanen 
2022 inom KS allmänna post med 1,67 mnkr. 
 
Då medel för utbetalningar till projektet finns avsatt i budget 2022 och inget utrymme i 
budget 2021, föreslås att finansiering av tidigarelagda utbetalningen i december -21 tas 
från kommunstyrelsens ofördelade medel 2021 och under 2022 öka kommunstyrelsens 
ofördelade medel 2022 med motsvarande belopp genom omfördelning från 
Kommunstyrelsens allmänna verksamhet där de avsatta medel (1,67 mnkr) finns enligt 
Mål och resursplanen 2022-2025, budget 2022.   

Konsekvensbeskrivning 
Tidigareläggning av beslutat belopp. 

Ekonomi  

Beslutad utbetalning tidigareläggs.  
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Hållbar utveckling 

Ingen konsekvens. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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 medel 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.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse angående ekonomin SML -projektet 

Beslutet skickas till 
Netwest 
IT SML 
Digitaliseringsstrateg 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 

 



 
 

 
Netwest Sweden AB Tel VX: +46 10-21 17000 Org. nr.: 559028-5655 
Hemvägen 17 F Info@netwest.se  
441 39 Alingsås  http://netwest.se/   

   

 

Skrivelse angående ekonomin SML-projektet 
 

Ur avtalet 

Enligt ” AVTAL AVSEENDE KOMPLETTERING SAMT UTÖKNING AV ETT BEFINTLIGT PASSIVT 
FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND SML-kommunerna” 

Så står det i paragraf 7.3 följande: 

” 7.3  Bredbandsoperatören skall vara berättigad att erhålla utbetalning från VGR-
bredbandsstödet i den takt och i enlighet med de utbetalningsrutiner som tillämpas från 
tid till annan av VGR respektive Kommunen. VGR:s andel av VGR-bredbandsstödet 
kommer att utbetalas till Kommunen och Parterna emellan är det således Kommunen som 
svarar för utbetalning av hela det beslutade VGR-bredbandsstödet. På motsvarande sätt 
har Kommunen gentemot Bredbandsoperatören rätt att, i förekommande fall, begära 
återbetalning av hela eller del av utbetalt VGR-bredbandsstöd” 

 

Klarläggande från VGR 

I samtal med VGRs Regionala bredbanskoordinator Eric Åkerlund så har punkt 7.3 i avtalet tolkats och 
klarlagts. Enligt VGR så är tolkningen sådan att delbetalningar kan ske under ett längre projekt. VGR 
såg helst att det skedde vid några få tillfällen under projektet i stället för vid många tillfällen. 
Förslaget för ett projekt under 18 månader var att det skedd vid 3 tillfällen. 

I detta projekt skulle då förslaget var att det sker i december -21, juni -22 samt slutligen i december -
22. Det som kan faktureras vid respektive tillfälle är de delprojekt som är färdigställda och 
slutbesiktigade enligt avtalet. 

Summering och förslag framåt 

Ingånget avtal stödjer utbetalningar under projektet samt 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 vi respektive tidpunkt. 

http://netwest.se/
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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 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-14 KA 2021/000882 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Maria.stromberg@sotenas.se 
Ekonomichef 
 

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 
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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. 

Medborgarperspektiv 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och har som ändamål för sin verksamhet 
att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Väsentligt ur 
jämställdhetsperspektiv, barnperspektiv och medborgarperspektiv att rätt kompetens 
finns. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad budget och verksamhetsplan 2022 
-2024 
   

Bilaga/Bilagor 
• Budget och verksamhetsplan 2022-2024 

 

Beslutet skickas till 
Tolkförmedling Väst 
Utbildningsnämnd 
Omsorgsnämnd 
Ekonomichef 
 

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommunchef 
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Ordförande har ordet 
Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 

tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket 

konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Verksamheten är mycket utvecklingsinriktad och förbundet har under senare år genomgått flera 

förändringar och utmaningar. Ett ständigt kvalitetsarbete pågår i verksamheten och som ett 

resultat av detta certifierades Tolkförmedling Väst under hösten 2020 enligt FR2000. Ledningen 

driver ett målinriktat systematiskt arbetsmiljöarbete där förbundets värdegrund och ledord 

genomsyrar verksamheten. Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och 

ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta 

de förväntningar våra medlemsorganisationer har. Vid årsskiftet fick förbundet ytterligare tre nya 

medlemmar. Det är mycket glädjande att Tolkförmedling Väst har fått förtroendet att få leverera 

kvalitativa tolktjänster även till dessa kommuner. 

 

I skrivande stund har pandemin en fortsatt stor inverkan på vårt samhälle och därmed även på 

kundernas efterfrågan av förbundets tolktjänster. Som ett resultat av pandemin utfördes något 

färre tolkuppdrag än budgeterat för 2020. Under första delen av 2021 har dock efterfrågan på 

tolk åter ökat och efterfrågan på distanstolkning, då främst telefontolkning, dominerar. Även 

distanstolkning via skärm har ökat stadigt och förbundet arbetar ständigt med att möta kundernas 

förändrade behov. Kundernas synpunkter är därför mycket viktiga för utvecklingen av olika typer 

av tolktjänster.  

 

Pandemin har medfört att den digitala utvecklingen har skyndats på. Likaså har förbundet varit 

angelägna om att snabbt ställa om olika mötesformer och utbildningsinsatser, för både kund och 

tolk, till distans. Medarbetarna inom förbundet har i möjligaste mån arbetat på distans sedan 

pandemin bröt ut. Distansarbetet har fungerat väl och verksamhetens produktion har i mycket 

liten utsträckning påverkats av pandemin.   

 

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och en ekonomi under kontroll 

skapar goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot 

ytterligare ett år som ordförande i Tolkförmedling Väst.  

 

 

Göteborg 2021-04-26 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Övergripande strategi 
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas 

synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.  

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.  

Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en 

god arbetsmiljö.  

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska 

vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över 

kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 
Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 % 99 % ≥99 % >99 % 

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 % 

20 % ≥15 % ≥18 % 

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,6 % ≥60 % ≥65 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 

56 % ≥52 % ≥65 % 

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 75 >80 >85 

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 

63 %. 

60,3 % ≥50 % ≥63 % 

 



 

  7 (14) 

Verksamhetsbeskrivning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundets organisation 
Direktion 
Tolkförmedling Väst styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive 

medlemsorganisation. Direktionens uppdrag regleras i Kommunallagen och i den 

förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra gånger per år. 

 

 

Tjänstemannaorganisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. 

Verksamheten består av kansli, tolkförmedling och översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsenheten, leds av 

fyra verksamhetschefer. Förbundet har sitt säte i Göteborg och lokala kontor i Borås, Trollhättan 

och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, 

Töreboda och Gullspång (MTG), kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Organisation och bemanning 
Senaste årens fokus på verksamhetsutveckling i kombination med bland annat införandet av det 

nya verksamhetssystemet har medfört förändrade processer och arbetssätt. Tolkförmedlarrollen 

blir som en följd av detta alltmer differentierad och specialiserad. Under hösten 2020 inrättades 

en tjänst som digitaliseringsutvecklare i syfte att möta förbundets alltmer ökade digitaliserings-

behov. Hur samhället kommer att se ut efter att pandemin planat ut återstår att se, men för att 

möta framtidens organisations- och bemanningsbehov är förbundet lyhörda för såväl kundernas 

som medarbetarnas synpunkter och signaler.  

 

 

Figur 2 Organisationsschema 
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Verksamhet 
Ökad digitalisering och distanstolkning 
Löpande arbete pågår för att utveckla befintliga tolktjänster och för att följa den allt mer ökade 

digitaliseringen i samhället. Under de närmaste åren förväntas fler digitala tolktjänster och 

troligen även AI-baserade lösningar erbjudas branschen. Det nya verksamhetssystemet har skapat 

större förutsättningar för skärmtolkning vilket gjort att denna tjänst ökat under året som gått. 

Under pandemin har även telefontolkning ökat markant och är nu den dominerande tolktjänsten. 

Distanstolkningen förväntas fortsatt utgöra den större andelen av tolkuppdragen även när 

pandemin klingat av.  

 

Kundarbete 
Under föregående år fick kundarbetet stå tillbaka på grund av pandemin. Nya digitala 

mötesformer etablerades dock under slutet av 2020 och förväntas över tid finnas kvar som ett 

alternativ till det fysiska mötet med kund. Förhoppningen är att det fysiska mötet under 2022 

återigen ska vara en del av förbundets kundarbete. Likaså förväntas varumärkesarbetet kunna 

återupptas genom deltagande på olika mässor och event. 

 

Kundernas synpunkter, tankar och idéer är viktiga parametrar i förbundets utvecklingsarbete av 

såväl tjänsteutbud till kund som utbildningsinsatser för tolkarna. Utvecklingen av kundarbetet 

och kundrelationerna är därför ett fortsatt viktigt fokusområde de kommande åren.   

 

Uppdragstagare 
Samarbete med externa aktörer avseende såväl grundutbildning som 

kompetensutvecklingsinsatser för tolkar har inletts och förväntas utvecklas under de kommande 

åren. Flera av förbundets egna utbildningsinsatser har sedan 2020 successivt utvecklats till 

distansformat vilket innebär att en större andel av förbundets geografiskt utspridda tolkar över tid 

förväntas kunna ta del av förbundets kompetensutvecklingsutbud. Likaså har informationsträffar 

för förbundets uppdragstagare erbjudits i digital form sedan 2020. Denna mötesform förväntas 

fortsatt vara ett komplement till de fysiska mötena för att nå ut till en större andel av 

uppdragstagarna.  

 

Ekonomiska förutsättningar  
Bakgrund 
Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del 

behovet av språktolk- och översättningstjänster. 

 

UNHCRs årliga rapport visar att 79,5 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2019 

vilket är 9,2 miljoner fler människor jämfört med 2018.2 Närmare 13 000 personer sökte asyl i 

Sverige under 2020 vilket är hälften så många som 2019. Även kommunmottagandet har nästintill 

halverats. Minskningen är en direkt effekt av pandemisituationen i världen.3 

 

                                                 
2 Global trends forced displacement in 2019. UNHCR. https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf. Hämtat 2021-03-31. 
3 www.migrationsverket.se. Hämtat 2021-03-31 
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Pandemisituationen i världen har gjort att Migrationsverket i sin första prognos för året justerar 

antalet asylsökande till ett spann om 12 000 - 20 000 för 2021. Hur pandemin och vaccineringen 

fortlöper är en osäkerhetsfaktor avseende prognosen för antalet asylsökande. Migrationsverkets 

bedömning är att reserestriktionerna inom Europa kommer att minska under hösten och att 

inflödet av asylsökande därmed kommer att öka. På längre sikt bedöms antalet asylsökande 

gradvis återgå till cirka 20 000 per år.4 Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd gäller till juli 

2021. Huruvida en förlängning eller inte kommer att ske är i dagsläget okänt och därmed en 

ytterligare osäkerhetsfaktor avseende prognosen för antalet asylsökande. I sin andra prognos för 

året sänker Migrationsverket intervallet till 11 000 - 19 000 asylsökande under 2021 vilket beror 

på ett lägre utfall än förväntat hittills i år. 5 

 

Under pandemin har kunderna haft ett förändrat tolkbehov, vilket innebär att distanstolkningen 

markant har ökat. Det förändrade tolkbehovet förväntas till viss del kvarstå även efter att 

pandemin klingat ut. Den allmänna politiska debatten om rättigheten till tolk, de offentliga 

verksamheternas besparingskrav samt den digitala utvecklingen i samhället kommer med stor 

sannolikhet att påverka behovet av språktolk under de närmaste åren. Framtida efterfrågan på 

förbundets tjänster är därmed svårbedömd men troligt är att efterfrågan av språktolk kommer att 

stabiliseras över tid även om det förväntas vara på en lägre nivå än innan pandemin. 

 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Budgeterat 

antal uppdrag  
380 000 335 000 345 000 340 000 325 000 320 000   

Utfall antal 

uppdrag 
336 000 337 000 347 000 304 0006 

Prognos 

325 000 
 

Prognos 

320 000 

Prognos 

320 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
79 5 295 5 867 3 465 0 -4 500 0 0 

Figur 3 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är 

arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort- och i ett långt perspektiv. Då både 

verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas över tid anses förbundet ha god 

ekonomisk hushållning. För år 2022 budgeteras ett underskott med åberopande av särskilda skäl 

bestående av ökade avskrivningskostnader av engångskaraktär. Även med beaktande av det 

planerade underskottet bedöms förbundet ekonomiska ställning vara god och under kontroll. 

                                                 
4 Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-02-05. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/download/ 
18.2fa4056d1775f05c2039c 
/1612515567302/Migrationsverkets%20prognos%20februari%202021%20P1-21.pdf. Hämtat 2021-03-13. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-04-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.2fa4056d1775f05c2031077/1619609745531/Migrationsverkets%20
prognos%20april%202021%20P2-21.pdf. Hämtat 2021-04-29. 
6 Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020. 
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Utgångsläge inför planering av budget 2022 
Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin 

under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt Kommunallag och 

förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål 

anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. 

Undantag från principen att de årliga budgeterade kostnaderna minst ska täckas av intäkter kan 

göras om direktionen åberopar särskilda skäl. Direktionen föreslår att särskilda skäl åberopas för 

år 2022. Redogörelse för dessa lämnas under rubriken ”Budget 2022”. Budgetförslaget ska 

samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och 

budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2022-2024 finns gällande plan för 2021-2023 samt utfallet av 

de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen 

av budget 2022. Huruvida pandemin kommer att påverka förbundets verksamhet även under 

2022 är idag svårbedömt. Utifrån pågående vaccinering i samhället borde dock pandemin inte ha 

någon större påverkan på verksamheten under 2022. 

 

Årsprognos 2021 i jämförelse med budget  
Under 2020 utförde förbundet ca 316 000 uppdrag, vilket är 24 000 färre uppdrag än budgeterat. 

Till skillnad från flera andra förmedlingar i landet, som drabbats hårt av pandemin, blev utfallet 

för Tolkförmedling Väst högre än vad som först prognostiserades. Även om de första tre 

månaderna 2021 visade på en femprocentig ökning jämfört med motsvarande period 2020 så 

förväntas pandemin påverka det totala utfallet för helåret. Den första prognosen pekar dock på 

att antalet budgeterade uppdrag kommer att nås 2021. Troligt är att förbundet når ett nollresultat 

trots ökade avskrivningar. 

 

Arvodesutveckling 
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör 

ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. 

Trots flera års arbete för marknadsmässiga arvoden bedöms särskilda satsningar på de högre 

kompetensnivåerna fortgå ytterligare några år.  

 

Personalbemanning och löneutveckling 
Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens 

föränderliga behov. Införandet av det nya verksamhetssystemet har i kombination med 

förändrade behov utvecklat framförallt tolkförmedlarrollen, vilken på sikt därmed troligtvis 

kommer att bli mer lönedifferentierad. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner 

bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 

därmed både kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare. 
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Pension 
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2021 prisjusterats med 2,6 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2022 resultera i en snitthöjning om cirka  

2,7 %. 

 

Finansiella mål 2022 
Enligt Kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka 

kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Dock har ett 

underskott budgeterats för år 2022 (se kommentarer i stycket nedan). Att förbundet har ett 

positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten bidrar också till en 

ekonomi under kontroll. 

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål  

 

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2022  
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och 

medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. 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 öka med 4,5 mkr 2022. Då denna 

kostnad bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget 

med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets 

egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva 

återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande 

av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år 2022 är av 

engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning.  
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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 2022 tkr 

Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Budget 2022, specifikation 
 Intäkter (tkr)    

Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 204 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 204 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 33 792  Lön* och övriga personalkostnader  

Direktionskostnad 1 200  Arvoden* och övriga möteskostnader  

Arvoden uppdragstagare 156 300  Arvoden* och kostnadsersättningar 

Rekrytering och utbildning av uppdragstagare 800 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 754  Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

IT-kostnader 2 454  Hyra IT-utrustn., licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 340 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 650  Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 6 210  Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 208 500  
* inkl. personalomkostnadspålägg   

 

 

Investeringsbudget 2022 
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2022-2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 

Intäkter 204 000 210 000 215 000 

Kostnader 208 500 210 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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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 
 
  



 
 

Datum: 2021-11-09 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Prognos helår 2021 baserat på utfall tom. 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. 

 
Osäkerhetsfaktorer 

Årets pensionskostnader bygger på prognosen från Skandia. Därtill tillkommer osäkerhet kring 
utfall av semesterlöneskulden som i denna prognos tagits höjd för inom finansförvaltningen, 
men som per 31/12 fördelas ut på nämnderna.  
 
Omsorgsförvaltningen inväntar besked om ersättning från Försäkringskassan kopplat till ett 
enskilt ärende, vilket skulle kunna påverka prognosen positivt.   
 
Osäkerhetsfaktorerna kan komma att påverka årets resultat. 
 
Ekonomiska styrprinciper 

Enligt de ekonomiska styrprinciperna utgör tilldelat anslag den yttersta restriktionen för 
verksamheten. Om resurserna inte räcker till den planerade/pågående verksamheten måste 
nämnden vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom tilldelad ram. Omsorgsnämnden bör 
vidta åtgärder för att helårsresultatet ska vara i nivå med budget.  
 
Investeringsbudget 

Investeringsbudget 2021 uppgår till 64,1 mnkr inklusive resultatöverföring. Prognosen för helår 
innebär att 29,0 mnkr beräknas tas i anspråk.    
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Nämndsverksamhet 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till +2,5 mnkr jämfört med budget. 
 
Ofördelade medel prognostiseras ge ett överskott för helåret med +1,6 mnkr under förutsättning 
att inga ytterligare beslut fattas om finansiering av verksamhet via ofördelade-potten, samt att 
projektledare för cykelleder endast belastar år 2022.  
 
Allmän verksamhet förväntar överskott på +0,5 mnkr i helårsprognos, varav +0,3 mnkr lägre 
kostnader på administrativa verksamheten, +0,2 mnkr överskott på projekt på näringsliv- och 
symbios, +0,2 mnkr överskott för minskade kostnader till följd av covid-19 på räddnings-
tjänsten, + 0,3 mnkr i intäkter för återsökta medel för personalavdelningen samt -0,5 mnkr för 
ekonomiavdelningen i ökade systemkostnader, rekryteringskostnader samt konsultkostnader.  
 
Teknisk verksamhets helårsprognos uppgår till +0,4 mnkr över budget. El-priset har haft en viss 
nedgång. Dock är prognosen ändå något osäker, på grund av el-pris-utveckling samt eventuellt 
behov av vinterväghållning i slutet av året.  Prognosen för fastighet har förbättrats. Detta beror 
tyvärr på att underhållsåtgärder inte kunnat genomföras till följd av leveransproblem på grund 
av det rådande läget. 
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Underskott i markförvaltningen prognostiseras -0,5 mnkr som till övervägande del avser 
uteblivna intäkter pga. pandemin. Helårsprognosen har förbättrats sedan delåret på grund av 
fakturering under hösten, som under oktober ökat ytterligare på grund av enskild retroaktiv 
fakturering. 
 
Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om +0,6 mnkr. Detta på grund av stor ärende-
inströmning och därmed ökade intäkter. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

Helårprognosen pekar på ett utfall i nivå med budget. Utfallet påverkas av om man kan hålla en 
bra bemanning och därigenom hålla budget för intäkter under hela året.  
 
Utbildningsnämnden 

Helårsprognosen pekar på ett positivt resultat med + 1,3 mnkr. 
 
Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott på -0,4 mnkr som främst beror på att 
personalkostnaderna är högre än budgeterat till följd av vikariekostnader kopplade till covid-19. 
Förskolans sjukskrivningstal för perioden januari - september är höga och härleds till att 
personal följer rekommendationer och riktlinjer från myndigheter, för oktober ser vi en 
minskning av sjukskrivningsnivån igen. Förvaltningen har tillfälligt kompenserat förskolans 
underskott med motsvarande 1 mnkr. 
 
Grundskoleverksamheten inklusive elevhälsan prognostiserar ett överskott på +0,9 mnkr som 
till största del beror på statsbidrag som är covid-19 relaterat. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på +1,0 mnkr för lägre IKE-
kostnader än budgeterat inom gymnasieverksamheten. 
 
Kultur och fritid prognostiserar ett underskott på -0,2 mnkr då verksamheten har ett lägre 
intäkter inom uthyrningsverksamheterna till följd av covid-19.  
 
Omsorgsnämnden 

Helårsprognosen visar ett underskott om -0,6 mnkr. Vilket delvis avser kostnader för covid-19 
som i dagsläget saknar finansiering och beräknas uppgå till cirka 2,7 mnkr under 2021. 
Prognosen är satt med förutsättningen att inga statsbidrag finns att söka för kostnader kopplade 
till covid-19.  
 
Inom avdelningen för vård och äldreomsorg beräknas ett underskott om -1,7 mnkr, dels kopplat 
till covid-19 och heltidsresan som medfört svårigheter i resurseffektiv användning av personal-
resurser, dels sjukskrivningskostnader ej relaterade till pandemin. Ansträngd vikariesituation 
under sommaren har påverkat kostnadsutvecklingen i form av övertid och sommaravtal. Sedan 
september har förvaltningen anställt en hälsosamordnare som kommer ge operativt och 
strategiskt stöd i arbete kring hälsofrämjande insatser och rehab-processer. 
 
Individ- och familjeomsorgen visar en helårsprognos på +0,9 mnkr. Under våren har 
förvaltningen haft hög nettokostnad för ekonomiskt bistånd kopplat till anvisning från 
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Migrationsverket samt arbetslösa som blivit utförsäkrade från A-kassan. Antal placeringar ökar 
inom missbruk, och därmed ökade kostnader under hösten. Underskotten inom ekonomiskt 
bistånd och missbruksplaceringar täcks upp av överskott inom verksamheten för ensam-
kommande barn och unga samt färdtjänstverksamheten. 
 
Verksamheterna inom funktionsstöd prognostiserar ett underskott på -2,6 mnkr. Underskottet är 
kopplat till nya placeringskostnader inom socialpsykiatri och LSS, samt personalkostnader 
kopplat till enskilt ärende. Kostnaderna täcks delvis upp av effektiviseringsarbete på 
personalsidan. Förvaltningen inväntar besked från Försäkringskassan gällande ersättning i 
enskilt ärende, denna intäkt är ej medräknad i prognos och kommer förbättra förvaltningens 
resultat. 
 
Underskotten inom förvaltningen täcks delvis upp av en centralt ofördelad buffert men även av 
riktade statsbidrag som finansierar många av det satsningar förvaltningen gör inom bland annat 
förebyggande arbete och ökad kvalitet, framförallt inom äldreomsorgens verksamhetsområde. 
 
 
Förvaltningsgemensamma poster inklusive arbetsgivar-
avgifter, pensioner, lönepott, driftbidrag, interna kapital-
kostnader och avskrivningar 

Årets arbetsgivaravgifter och pensioner prognostiseras till +3,6 mnkr jämfört med budget (här 
ingår även en uppskattning av årets totala förändring av semesterlöneskulden), lönepotten +3,7 
mnkr, och försäkringar +0,6 mnkr.  
 
Årets driftbidrag prognostiseras -0,4 mnkr högre än budgeterat. Tumlaren har sedan i sommar 
kunnat öppna sin verksamhet, och har per oktober förbättrat årsprognosen med 0,6 mnkr jämfört 
med tidigare prognos.  
 
Årets avskrivningar beräknas bli 12,5 mnkr högre än budgeterat. Överdraget avser förändrade 
redovisningsprinciper i syfte att följa uppdaterad redovisningslagstiftning, vilket innebär att 
tillgångar och utgifter som avser översikts- och detaljplaner kommer kostnadsföras under året. 
Av dessa avser cirka 2 mnkr plan-kostnader under 2021.  
 
 
Exploateringsintäkter 

I prognosen medräknas 5,9 mnkr i nettointäkter avseende vinst från exploateringsverksamhet, 
vilket är -2,0 mnkr sämre än budgeterat. Intäkterna avser såld industrimark på Ödegården, vid 
Hogenäs industriområde, samt fyra bostadstomter, inkluderat tomten som testamenterats 
kommunen. 
  
Vinst vid försäljning av fastigheter 

I prognosen ingår vinst vid försäljning av fastigheter med 1,5 mnkr avseende industrimark vid 
Hogenäs, samt på Malmön. Därtill ingår försäljning av en fastighet vid Wedels i Kungshamn 
vilken tros faktureras under senhösten 2021.  
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Skatteintäkter, kommunal utjämning och fastighetsavgift 

Beräkning av årets intäkter baseras på SKR:s september-prognos. 
 
Totalt beräknas en positiv avvikelse mot budget om +20,5 mnkr. Därav skatteintäkter +14,8 
mnkr jämfört med budget, kommunal utjämning +6,0 mnkr och fastighetsavgift -0,3 mnkr. I 
kommunal utjämningen inkluderas den utökning av generella bidrag, kopplat till corona-
pandemin, som riksdagen beslutat om 2020 med påverkan år 2021. 
 
Finansnetto 

Årets finansnetto beräknas vara i nivå med budget.  
 
Balanskravsutredning 

Det prognostiserade balanskravsresultatet efter balanskravsjusteringar uppgår till 24,0 mnkr 
vilket innebär att årets resultat reducerats med vinster från fastighetsförsäljning. 
 
Avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) kan maximalt göras med motsvarande den del 
av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag (5,6 mnkr). Enligt prognosen kan en teoretisk avsättning till RUR göras 
med 16,9 mnkr.  
 
Enligt beslutad riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämnings-
reserven får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 20,0 mnkr vilket hindrar 
möjligheten att göra ytterligare avsättning till RUR då reserven är fylld. 
 
Regeringen tillsatte 2020 utredningen ”En god kommunal hushållning” bland annat avseende 
RUR. Slutbetänkandet presenterades i september 2021. Utredningen går ut på remiss under 
hösten. Förvaltningen inväntar resultat av utredning efter remissrundan, samt eventuell 
rekommendation från SKR/RKR innan nytt förslag om eventuellt höjd RUR tas fram. 
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Investeringar 

Årets investeringsbudget uppgår till 39,3 mnkr. Årets totala investeringsbudget 2021 inklusive 
resultatöverföring uppgår till 64,1 mnkr. Prognosen för helår innebär att 29,0 mnkr beräknas tas 
i anspråk.  
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-21 KA 2021/274 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv 
Controller 

 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 

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. 

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av 
stort intresse för invånarna. Projektet har ambitionen att i ett övergripande perspektiv 
beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 
Genom att belysa dessa frågor och arbeta med förbättringar inom områden där 
kommunen presterar lågt i förhållande till andra skapas förutsättningar att förbättra den 
kommunala servicen och kvaliteten för kommunens invånare. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten.   

Beslutsunderlag 
KKiK - åtgärder under året, daterad 2021-10-21 

Beslutet skickas till 
Controller/Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Petra Hassellöv Maria Strömberg 
Controller Ekonomichef 
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Bakgrund 
Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens Kvalitet 

i Korthet. Projektet administreras och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunens 

Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. 

Nedan beskrivs de åtgärder som gjorts under året för att bibehålla och förbättra resultaten inför kommande 

års jämförelser. 

 

Barn och unga 

 

Grundskola 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor 

80% 96% 80% i.u. 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
kommunala skolor 

93% 95% 91% 93% 

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, 
kommunala skolor 

79% 82% 87% 96% 

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, 
hemkommun 

88% 84% 86% 96% 

Andel elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som 
helhet, positiva svar 

   79% 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 128 820 126 555 123 458 126 398 

 

  

mailto:info@sotenas.se


 

 
 

 

 
www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 4 av 11 

Andel elever i åk 3 som klarat ämnesprovet i svenska 

Sotenäs kommuns placering 2019 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver skolorna fortsätta satsningen på språkutvecklande 
arbete i samtliga ämnen samtidigt som undervisningen utformas så att den når alla elever. 

Under året har inga nationella ämnesprov i svenska för årkurs 3 genomförts på grund a covid-19. Skolorna 
har fortsatt arbetet med grundläggande läs- och skrivinlärning som påbörjades för några år sedan. De interna 
uppföljningar som genomförs i skolorna visar på en positiv kunskapsutveckling. 

 

Andel elever i åk 6 som klarat lägst betyget E i matematik 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25% bästa i KKiK-undersökningen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver skolorna fortsätta följa utvecklingen i varje ämne 
med avstämningar under terminerna och därefter göra de insatser som behövs för att eleverna ska nå målet 
om lägst betyget E i matematik. Den kommunövergripande satsningen på språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt kommer att gynna även matematikundervisningen. 

Under året har utbildningsförvaltningen prioriterat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Resultatet 
för årskurs 6 i matematik för våren 2021, visade att 94 procent av eleverna klarade minst betyget E. Det är 
ett svagt förbättrat resultat jämfört med förra läsåret och en stabil nivån med resultat över 90 procent under 
en lång rad år. Detta kan ses som ett tecken på att utbildningsförvaltningens prioritering på långsiktiga och 
hållbara utvecklingsinsatser ger goda resultat. Ett pedagogiskt arbete för högre måluppfyllelse i samtliga 
ämnen kommer att fortsätta under kommande tre år med fyra inriktningar: språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt, ledarskap i klassrummet, genus/jämställdhet samt digitalisering. 

 

Andel elever i åk 9 med behörighet till ett yrkesprogram 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver skolan utveckla undervisningen så att den blir 
tillgänglig för alla och det kompensatoriska arbetet ska vara anpassat och riktat utifrån elevernas behov. 
Dessutom behöver skolan fortsätta arbeta för att eleverna ska ha god kunskap om olika gymnasieprogram 
och dessutom få klart för sig vilka krav, förväntningar och förutsättningar som ställs för att man som elev 
ska klara gymnasieprogrammen. 

Under året har har arbetet med att förbereda eleverna inför kommande gymnasiestudier haft samma 
utgångspunkter med att eleverna behöver ha god kunskap om olika gymnasieprogram och skillnader i krav 
och förväntningar mellan dessa. Trots pandemiåret har kommunen under 2021 nått ett nästan lika högt 
resultat som föregående år då 93 procent av eleverna nått behörighet till yrkesprogrammen. Alla elever har 
fått riktad information kring vägval till gymnasiet. Särskilda insatser har gjort till elever som har varit i 
behov av extra stöd eller behov av insatser utifrån psykisk ohälsa. Dessa elever har under pandemin och 
perioder med distansundervisning fått mer tillgång till riktade lärarledda insatser vilket gynnat eleverna och 
medfört det positiva resultatet. 

 

Andel elever i åk 9 som är nöjd med sin skola som helhet 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas har Sotenässkolan en elevcoachmodell. En elevcoach har 
ett särskilt uppdrag att vägleda elevernas i deras förståelse för vad som förväntas av dem i skolarbetet. 

Under året har Sotenässkolan fortsatt med elevcoachmodellen för högstadiet. Dessutom har kompetens-
utveckling för personalen om traumamedveten omsorg, vikten av ledarskap i klassrummet och strukturerad 
lärmiljö genomförts. En god lärmiljö med elever som blir sedda, lyssnade till och bekräftade av vuxna på 
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skolan bidrar till hög trivsel och trygghet. Ett synsättet som genomsyrar hela utbildningsförvaltningen. I 
Skolinspektionens skolenkät våren 2021 uttryckte 78 procent av eleverna i årskurs 9 nöjdhet med sin skola. 
Pojkarna var något mer positiva i sina svar än flickorna. När samma fråga ställdes till eleverna i årkurs 6 
och 8 fick kommunen ungefär samma svar. Elevhälsan har i uppdrag att försöka hitta orsaker till att elever 
inte känner sig trygga, trivs eller uttrycker nöjdhet med sin skola. 

 

Kostnad för grundskola F-9 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

För att Sotenäs kommun ska förbättra sitt resultat krävs att utbildningsförvaltningen fortsätter att hålla 
personalkostnaderna enligt politiskt beslutade inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida 
skolorganisation. Att fortsätta samnyttja lokaler och på andra sätt se över skolornas organisation är andra 
viktiga delar i förändringsarbetet. 

Nettokostnaderna per elev har under 2020 ökat med 2,4 procent jämfört med 2019, där årets löneökningar 
inom utbildningsnämnden uppgick till 3,2 procent av personalkostnaderna. Lokalkostnaderna ökade med 
2,6 procent. Förvaltningen har under 2020/2021 arbetat med samnyttjande av lokaler mellan förskola och 
grundskola, vilket kommer sänka lokalkostnaderna inom grundskolan. 

Nettokostnaden per elev var även 2020 bland de 25 procent dyraste i jämförelsen. 

 

Gymnasieskola 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 128 036 137 596 151 099 139 482 

Kostnad för gymnasieskola 

Sotenäs kommuns placering 2019 är bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 2020 är placeringen 

bland de 50 % mellersta kommunerna. 

För att Sotenäs kommun ska förbättra sin placering krävs ett tydligt och transparent samverkansavtal med 
nära samarbete mellan Sotenäs och samverkanskommunen. Detta kommer att förbättra förutsättningarna 
för kommunen att påverka behov av och kvalitet på gymnasieutbildningar för våra elever. 

Under året har gymnasieverksamheten sagt upp befintligt samverkansavtal. Rutiner för att säkerställa hög 
kostnadskontroll, uppföljning och utvärdering av köp av gymnasieplats hos annan huvudman har tagits 
fram. Dessa ligger nu till grund för det nya samverkansavtalet. Utbildningsförvaltningen har också antagit 
en ny plan för kommunalt aktivitets-och uppföljningsansvar, tilläggsbelopp och säkerställt rutiner för 
kostnadsuppföljning enligt kommunens interkontrollplan. Verksamheten har dessutom arbetat för att sänka 
kostnaderna i den egna gymnasieverksamheten genom minskade personalkostnader, lokaler och material. 

Mellan åren 2019 till 2020 har kostnaderna per elev minskat och kommunen befinner sig 2020 bland de 50 
procent mellersta kommunerna i jämförelsen. 
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Kultur- och fritid 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år 20 16 21 i.u. 
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år  24% i.u. i.u. 

 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar 

Sotenäs kommuns placering 2019 är bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras behöver projektet med idrottsskola genomföras så att fler 
barn möter fler olika aktiviteter och får möjlighet att engageras sig i detta. Samtidigt behöver idrottskulturen 
breddas med nya aktiviteter. Kanske i en ny engagemangform för att motverka skörheten i att endast ha 
eldsjälar som ledare. 

Under året har samverkan med idrottsföreningar försvårats av pandemin men av de aktiviteter som 
genomförts kan nämnas Idrottens Dag som ett samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Hunnebostrands 
skola. Arbetet med att starta idrottsskola har påbörjats med planering av utbildning av unga ledare samt 
uppstart av pröva-på-aktiviteter som kommer att ske under höst och vinter 2021/2022. 

 

Andel elever i musik- eller kulturskola 

Sotenäs kommuns placering 2018 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas bör ett fortsatt arbete med nya samarbetspartners och andra 
samarbeten inom kulturlivet ökas. 

Under läsåret 20/21 har kulturskolan bedrivit undervisning nästa som vanligt trots pandemin. Kortare 
avbrott har funnits i samband med stor smittspridning av covid-19. Det finns ingen officiell statistik för år 
2020, men under läsåret har har knappt 20 procent av eleverna i årkurs 3-9 deltagit i en eller flera av 
kulturskolans aktiviteter. Det är fler flickor än pojkar som går i kulturskolan och framförallt i dans som 
nästan bara lockar flickor. Kulturskolan erbjuder även teater, konst, instrumentspel (enskilt och i grupp) 
samt sång. Kulturskolan fortsätter sin samverkan med Kulturhuset Hav & Land och försöker även framöver 
hitta nya och fler samverkanspartners för att kunna utveckla sitt arbete. 
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Stöd och omsorg 

 

Individ- och familjeomsorg 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för 
ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, 
medelvärde 

8 2 2 2 

 

Väntetid i antal dagar för beslut inom försörjningsstöd 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas bör förvaltningen ta till vara på den kunskap som finns 
inom organisationen och följa de rutiner som är framtagna i samverkan med andra verksamheter i 
kommunen. 

Under året kommer ett tätare samarbete mellan AME, Symbioscentrum samt IFO försörjningsstöd påbörjas 
för att minska den tid en sökande är i behov av försörjningsstöd. Detta kan komma att påverka väntetiden 
från första besök till beslut om försörjningsstöd, dock ligger Sotenäs kommun i dagsläget lågt med 2 dagar 
jämfört med landet som har ett medelvärde på 16 dagar. En ökning av antal dagar i väntetid bedöms inte 
bli i en sådan omfattning att målet att vara bland de 25 procent bästa påverkas. Däremot finns goda chanser 
att få fler individer från försörjningsstöd till egen försörjning. 

 

Funktionsnedsättning 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), 
minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv. 

6 362 7 000 5 876 6 033 
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Kostnad funktionsnedsättning 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas behöver fortsatt anpassning ske utifrån brukares behov och 
samhällets utveckling. 

Under året har en översyn av boendeformer påbörjats för att säkerställa att de boendeformer kommunen 
erbjuder är anpassade efter kommuninvånarnas behov. Detta gör att det kan komma att ske en minskning 
av köpta platser vilket påverkar kostnaderna. Arbete sker även med att se hur kultur- och fritidsaktiviteter 
kan utvecklas för att passa målgruppen, och ett samarbete kommer påbörjas med förebyggandesamordnaren 
som har anställts. 

 

Särskilt boende 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel 
av maxpoäng 

  40% 0% 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  
helhetssyn 

91% 88% 92% 91% 

 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras behöver indikerade satsningar göras på just de 
kvalitetsaspekter som mäts. 

Under året har de särskilda boendena i kommunen arbetat aktivt med att erbjuda de boende daglig 
utevistelse. Arbetet försvåras på grund av otillgängliga utemiljöer. Dialog pågår dels inom kommunen, dels 
med Sotenäsbostäder avseende förbättrad utemiljö. 

Inget arbete har bedrivits i frågan kring att utöka antalet valmöjligheter vid huvudmål eller utbud av valbara 
tv-kanaler i gemensamhetsutrymmen. Inte heller pågår det arbete för att erbjuda minst en organiserad och 
gemensam aktivitet per dag under helgen, eller erbjuda minst två organiserade och gemensamma aktiviteter 
under vardagar - då detta ej ryms inom budget. 

 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökning 

För att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas fortsätter ett utvecklingsarbete utifrån undersökningen 
"Vad tycker äldre om äldreomsorgen i Sotenäs kommun". 

Under året har boendena arbetat aktivt med att erbjuda daglig utevistelse. De sociala aktiviteterna har under 
2020 och 2021 minskat på grund av pandemin men verksamheterna försöker hitta meningsfulla aktiviteter 
för de boende på ett smittsäkert sätt. Verksamheterna har aktivt arbetat med att möjliggöra smittsäkra möten 
mellan boende och anhöriga. Utbildning i BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demenssjukdom) ges till all personal för att hitta goda strategier för bemötande av personer med 
demensdiagnos. 
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Samhälle och miljö 

 

Arbetsmarknadsåtgärder 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknads-
verksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera 

38% 31% 22% 19% 

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare 

25% 43% 34% 33% 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar) 

86% 56% 50% 43% 

 

Andel individer som avslutat deltagande inom arbetsmarknadsenheten för arbete eller studier 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras behöver ett nytt samverkansavtal mellan Arbets-
förmedlingen och Sotenäs kommun tas fram, vilket skulle snabba på förloppet till egenförsörjning. 

Under året har arbete pågått med att ta fram en förvaltningsövergripande samverkansöverenskommelse 
mellan individ- & familjeomsorgen, kommunala vuxenutbildningen/SFI, arbetsmarknadsenheten och 
näringsliv-& utvecklingsavdelningen för att korta ned tiden som personer uppbär ekonomiskt bistånd och 
komma till egenförsörjning genom arbete eller studier. Pga. pandemin och Arbetsförmedlingens 
reformering har arbetet med samöverenskommelse med Arbetsförmedlingen inte kunnat påbörjas och 
arbetet med att skapa underlag för åtgärdsanställningar inom arbetsmarknadsenhetens verksamheter varit 
mycket svårt. Arbetet med att få till en samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen förväntas 
återupptas under hösten, och förhoppningen är att detta ska vara klart innan året är slut. 

 

Andel elever på SFI som klarar minst två kurser 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen.  

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras så behöver samarbetet med Arbetsförmedlingen, arbets-
marknadsenheten och individ- och familjeomsorgen förbättras. Dessutom behövs ett utökat kurs- och 
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utbildningsutbudet så att SFI-studier kan kombineras med andra orienteringskurser och insatser mot-
svarande heltidssysselsättning. Kartläggning av behovet av kvällsskola för att kunna kombinera arbete med 
språkstudier inom SFI behövs också. 

Under året har samverkan mellan berörda parter påbörjats, och kommer att utvecklas vidare. Även 
Kartläggning av möjligheter att införa kvälls-SFI har påbörjats. 

 

Andel individer som lämnat etableringsuppdraget för arbete eller studier (utgår ur KKiK) 

Sotenäs kommuns placering 2019 är bland de 25 % bästa i KKiK-undersökningen. 2020 är placeringen 

bland de 50 % mellersta kommunerna. 

En förutsättning för att Sotenäs kommuns resultat ska bibehållas är att en samverkansöverenskommelse 
mellan arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen, vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen 
kommer till stånd. 

En arbetsgrupp träffas veckovis för att kartlägga behov, för att sedan ta fram handlingsplaner tillsammans 
med individen som anvisats till arbetsmarknadsenheten. Det görs dock inte samma uppföljning av 
individernas handlingsplaner som tidigare och Arbetsförmedlingen arbetar inte heller lika aktivt med 
målgruppen. 

Mellan åren 2019 till 2020 har andelen minskat och kommunen befinner sig 2020 bland de 50 procent 
mellersta kommunerna i jämförelsen. 

 

Företagsklimat 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  65  70 

 

Företagsklimatets Insiktsmätning 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen, trots ökningen från 65 
till 70 mellan år 2018 och 2020. År 2020 hade de 25 % sämsta index mellan 56 och 71 och de 25 % bästa 
index mellan 77 och 86. 

Nyckeltalet mäts vartannat år och företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex 
myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll 
samt serveringstillstånd. Index ökade för bygglov och livsmedelskontroll, men minskade för miljö- och 
hälsoskydd och serveringstillstånd. Mätningen redovisas också kategorivis avseende bemötande, 
effektivitet, information, kompetens och rättssäkerhet. I sistnämnda kategorier ökade kommunens resultat 
med mellan 4 och 8 enheter mellan mätningarna 2018 och 2020. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras ytterligare krävs en fortsatt utveckling av organisationen 
och samordning enheter och verksamheter emellan samt ett kontinuerligt arbete med servicemedvetenhet. 
Därtill krävs också att informationskampanjer, näringslivsfrukostar, företagsbesök och andra proaktiva 
åtgärder återupptas. 

Under året har ny näringslivsutvecklare anställts och samarbetet mellan förvaltning och politik har 
fördjupats, framförallt med informella möten där förvaltningsledning och ordförande i de olika nämnderna 
deltar. Verksamheterna har också kunnat rekrytera och tjänsterna inte minst inom miljö- och hälsoskydd är 
nu tillsatta. Sedan restriktionerna efter pandemin har släppts har också arbetet med företagsluncher 
återupptagits. Det tidigare årliga krögarmötet har utökats till att hållas två gånger om året, vår och höst. Där 
ser vi ett ökat antal deltagare i och med att mötena har genomförts digitalt och därmed når vi ut till fler 
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företag. En endagsutbildning i ansvarsfull alkoholservering har också genomförts digitalt utan kostnad för 
företagare vilket ledde till ett högt deltagarantal. 

 

Miljö 

 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 640 654 627 676 
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 14% 20% 22% 24% 

 

Insamlat hushållsavfall i kg/person (justerat värde) 

Sotenäs kommuns placering 2020 är bland de 25 % sämsta i KKiK-undersökningen. 

Sotenäs har befunnit sig bland de 25 procent sämsta under de senaste åren. 2019 uppgick antal kg 
hushållsavfall per person till 627. Jämfört med elva andra kommuner inom gruppen "landsbygdskommun 
med besöksnäring" (medelvärde 569 kg/person) är kommunen den fjärde sämsta 2019. 

I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (tidigare benämnt kärl- och säckavfall), grovavfall inklusive 
trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, 
samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvaret (förpackningar, tidningar, el-avfall 
batterier etc.) även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. 

I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer 
hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlings-
överskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att använda ett justerat invånarantal 
hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling speglas mängden avfall per person på ett mer korrekt 
sätt, däremot kommer antalet kg per person aldrig stämma till fullo. 

Under året har Rambo skickat ut en informationsfolder till hushåll. Därtill planeras att införa fyrfackssystem 
(två kärl vid varje hushåll med möjlighet till utsortering av åtta fraktioner) år 2023 i Sotenäs kommun. 

 

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 

Sotenäs kommuns placering var 2019 bland de 25 % sämsta i KKIK-undersökningen. Medelvärdet bland 
kommuner år 2019 uppgick till 30 procent. 2020 är placeringen bland de 50 % mellersta kommunerna. 

För att Sotenäs kommuns resultat ska förbättras är det viktigt att kommunens alla verksamheter i större 
utsträckning väljer ekologiska livsmedel vid livsmedelsinköp. Kommunens målvärde på 25 procent år 2021 
behöver även höjas och finansieras, då ekologiska livsmedel generellt sett är dyrare än konventionellt 
odlade livsmedel. Minskat matsvinn och därmed mindre livsmedelsinköp kan skapa visst budgetutrymme 
för ekologiska alternativ. 

År 2020 uppgick andelen inköp av ekologiska livsmedel till 24 procent. Målet var 25 procent vilket också 
gäller för 2021. I delårsrapporteringen efter augusti månad 2021 avsåg 22 procent av livsmedelsinköpen 
ekologiska livsmedel. Under året har en del ekologiska livsmedel ersatts av icke ekologiska livsmedel till 
följd av pandemin, vilket förvaltningen inte har kunnat påverka. Prognosen är emellertid att inköpen av 
ekologiska livsmedel kommer att kunna nå målvärdet om 25 procent vid årets slut. 

Måltidsverksamheten finansieras idag i sin helhet av utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Inför 2022 
har kommunstyrelsen emellertid tillfört egna medel för inköp av cirkulär mat, inklusive ekologiska 
livsmedel, i syfte att höja andelen ekologisk mat. När restriktionerna till följd av pandemin släpper finns på 
nytt förutsättningar att återuppta arbetet med att minska matsvinnet. Även detta bidrar till finansiering av 
ytterligare inköp av ekologisk mat. 
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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. 
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Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-21 KA 2021/8 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv 
Controller 

 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa 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.  

Beskrivning av ärendet 
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 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021. 
 

Bilaga/Bilagor 
Rapport uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021, daterad 2021-10-21. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Controller, Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Petra Hassellöv Maria Strömberg 
Controller Ekonomichef 
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Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 

Nedan följer de kontroller som ingår i kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021. 
 
 
Kontroller i planen 2021 

1. Nämndens styrande verksamhetsmål (anvisad) 
2. Utbetalningar (anvisad) 
3. Delegationsordning 
4. Rekryteringsprocess 
5. Medarbetarsamtal 

 
 
Genomförda kontroller 

1. Nämndens styrande verksamhetsmål 

Respektive verksamhetsansvarig har gjort en risk- och väsentlighetsbedömning av att nämndens 
styrande verksamhetsmål inte uppfylls under året. Nya aktiviteter ska implementeras vid risk att 
mål inte uppfylls med befintlig handlingsplan. Däremot kommer pågående pandemi med dess 
restriktioner att ha viss påverkan på årets måluppfyllelse.  
 
Kontrollområdet bedöms fungera. 
 
 

2. Utbetalningar 

Kontroll har gjorts av till vilka bidragstagare kommunstyrelsens verksamheter betalt ut bidrag 
under januari – augusti 2021, och på vilka grunder. 
 
Kontrollen visar att bidrag betalts ut till: pristagare utav hållbarhetspriset och folkhälsopriset, 
Leader Bohuskust och gränsbygd, Sotenäs Rehab AB/äldreomsorgslyftet, Västkuststiftelsen, 
Smögenmagasinets samfällighet, Stensnäs vägförening Bovallstrand, samt Ödby Svälte 
vägfällighetsförening. Beslutsunderlag som styrker utbetalda bidrag finns i form av mötes-
protokoll eller avtal. 
 
Kontrollområdet bedöms fungera. 
 
 

3. Delegationsordning 

Kontroll har gjorts av att beslut om deltagande i projekt enligt delegationspunkt 2.1.13 följer 
antagen delegationsordning, genom att handlingen är diarieförd samt att delegationsbeslut 
fattats av rätt delegat och anmälts till kommunstyrelsen.  
 
Kontrollen visar att det finns brister inom området. Av 14 kontrollerade projekt återfinns beslut 
i diariet eller i protokoll från KSAU i fem av projekten. En rutin behöver arbetas fram mellan 
verksamheten och administrativa enheten för att säkerställa att material som avser projekt-
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verksamhet diarieförs så som det bör. Delegationsbeslut behöver även märkas upp så att dessa 
löpande återredovisas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Kontrollområdet behöver utvecklas. Kontrollområdet är anvisat i internkontrollplan 2022. En 
fördjupad kontroll avseende projekt föreslås i internkontrollplan 2022. 
 
 

4. Rekryteringsprocess 

Kontroll har gjorts av att rekryteringsprocessen genomförs i alla steg; från prövning av tjänst, 
kommunikation med sökande och avslutande av annons. Kontroll har gjorts av samtliga 
utannonserade månadsavlönade tjänster, tillsvidare och visstid inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde, under perioden januari 2021 - mars 2021 för att kunna fullfölja kontroll av 
alla steg. 
 
Under tidsperioden har tio annonser utannonserats, varav två tillsvidaretjänster och åtta 
annonser om visstids- eller säsongsanställning. Samtliga rekryteringar har följt rekryterings-
processen och har genomfört samtliga steg i prövning av tjänst, kommunikation med sökande 
och avslutande av annons. 
 
Kontrollområdet bedöms fungera. 
 
 

5. Medarbetarsamtal 

Kontroll har inte genomförts ännu då medarbetarsamtalen 2021 hålls under hösten. Medarbetar-
samtal under år 2020 har inte registrerats in i Heroma på ett sätt som möjliggör efterkontroll då 
systemet inte medgett det.  
 
Kontrollområdet föreslås istället flyttas med in i internkontrollplan 2022.  
 
 
 
Åtgärder under året, efter kontroller 2020 

Under året har förvaltningen arbetat med åtgärder/utveckling av områden/processer där vissa 
brister framkom i den interna kontrollen 2020. Dessa områden och kortfattat vad som 
åtgärdats/utvecklats presenteras nedan. 
 

Målstyrning 

Årets aktiviteter kopplade till nämndens mål, och uppföljning av dessa gås löpande igenom med 
medarbetare under året. 
 
Mallen för medarbetarsamtal/lönesamtal har förtydligats så att det framgår vilka av 
medarbetarens mål/uppdrag under året som kopplas till nämndens styrande verksamhetsmål.  
 
Tillbud & arbetsskador 

Utbildning hölls i april månad för samtliga chefer inom området. I årshjulet finns information 
om att rutin för tillbud och arbetsskador samt hur man rapporterar i KIA ska genomföras på 
APT i maj månad. 
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Resepolicy 

I årshjulet för APT framgår att chefen i april ska visa var medarbetare kan hitta information om 
policys och riktlinjer som gäller i kommunen. Personalavdelningen har även tagit fram ett 
informationsmaterial om vilka policys och riktlinjer som ska gås igenom med samtliga 
medarbetare. 
 
Rehabiliteringsplan 

Personalavdelningen har genomfört en utbildningsinsats för kommunens chefer gällande 
rehabiliteringsrutinen samt hur man dokumenterar och genomför en rehabiliteringsplan i 
Heroma. Utbildningen återkommer årligen i enlighet med årshjulet. 
 
Kreditering av kundfakturor 

Uppdraget innebär att utforma en rutin för kreditering och implementering av densamma. 
Projektet är initierat genom att projektledare påbörjat arbetet. Projektet kommer att genomföras 
innan årets slut. 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-21 KA 2021/9 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv  
Controller 

 

Intern kontroll 2021 - sammanställd uppföljning 

Sammanfattning 
Syftet med internkontrollplanen är 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.  
 
Uppföljningen för samtliga facknämnder, Sotenäsbostäder och Sotenäs 
Vatten/Västvatten, 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. 
 

Beskrivning av ärendet 
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 uppföljnings-
rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall 
förbättringar av systemet behövs, ska styrelsen besluta om sådana. 
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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. 
 
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. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

Genom arbete med intern kontroll säkerställs, i rimlig grad, att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt, den finansiella rapporteringen och information 
om verksamheten är tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
avtal etc. efterlevs. 
 

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



 

 

 

 

Sida 1 av 2 
 
 
 
 
Sotenäs kommun  
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

   

Bilaga/Bilagor 
Sammanställd uppföljning av intern kontroll 2021, daterad 2021-10-21. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Nämnderna 
Controller, Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Petra Hassellöv  Maria Strömberg 
Controller Ekonomichef 
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KS 3 1 -

BN 5 1 -

MimB 1 1 -

UN 3 2 -

ON 3 3 -

SML-Lön Anmäls i vinter Anmäls i vinter Anmäls i vinter

SML-IT - - -

Sotenäsbostäder 11 - -

Sotenäs Vatten/Västvatten 2 1 -

Sotenäs RehabCenter - - -

Rambo Anmäls i vinter Anmäls i vinter Anmäls i vinter

TOTALT 28 9 -
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Kommunstyrelsen

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Resultat av kontrollen

1. Nämndens styrande 
verksamhetsmål

En risk-och 
konsekvensanalys 
avseende måluppfyllelse 
genomförs för respektive 
av nämndens styrande 
verksamhetsmål.

Utvecklare/ Utredare Kontrollen dokumeteras i 
Hypergene.

Kontroll kan utföras 
löpande under året.

2. Utbetalningar 16 Kontroll av att 
utbetalning av bidrag görs 
på korrekta grunder.

Utvecklare/ Utredare Stickprovskontroller görs 
av att utbetalningar skett 
korrekt.

Till KS i november 
2021

Enkät/intervju med 
berörda chefer. Kontroll 
av beslut i protokoll, samt 
material i diariet.

Kontroll sker under 
september-oktober 2021.

Ta fram rutin för 
delegationsbeslut och 
diarieföring av handlingar 
kopplade till projekt.

Till KS i november 
2021

Kontroll kan utföras 
löpande under året.

Till KS i november 
2021

Kontrollområdet 
bör utvecklas

3. Delegationsordning 6 Kontroll görs av punkt 
2.1.13: är handlingen 
diarieförd, har 
delegationsbeslut fattat 
och anmälts till 
kommunstyrelsen.

Controller

Personalchef Kontroll sker under 
augusti 2021.

Till KS i november 
2021

Kontrollen omfattar 
samtliga rekryteringar 
under perioden januari 
2021 - september 2021.

4. Rekryteringsprocess 9 Kontroll görs av att 
rekryteringsprocessen 
genomförs i alla steg; från 
prövning av tjänst, 
kommunikation med 
sökande och avslutande 
av annons. 
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Kommunstyrelsen

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontroll kunde inte 
utföras 2021

Till KS i november 
2022

5. Medarbetarsamtal 12 Kontroll av att 
medarbetarsamtal är 
dokumenterade i Heroma.

Personalchef Kontrollområdet 
återkommer i 
internkontrollplan 2022.

Resultat av kontrollen

Stickprovskontroll i 
Heroma.
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Byggnadsnämnden

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Resultat av kontrollen

1. Nämndens styrande 
verksamhetsmål

En risk-och 
konsekvensanalys 
avseende måluppfyllelse 
genomförs för respektive 
av nämndens styrande 
verksamhetsmål.

Utvecklare/ Utredare Kontrollen dokumeteras i 
Hypergene.

Kontroll kan utföras 
löpande under året.

Till BN i oktober 
2021

2. Utbetalningar 16 Kontroll av att utbetalning 
av bidrag görs på korrekta 
grunder.

Utvecklare/ Utredare Stickprovskontroller görs 
av att utbetalningar skett 
korrekt.

Kontroll kan utföras 
löpande under året.

Till BN i oktober 
2021

3. Kompetensförsörjning 16 Kontroll av att 
internbudget 2022 
innehåller en 
behovsbedömning.

Enhetschef Kontroll av 
internbudgethandling.

Vid ett tillfälle Till BN i oktober 
2021

Vid ett tillfälle Rutinen uppdateras. Till BN i oktober 
2021

Kontroll av samtlga 
överklagade beslut under 
perioden 2019-09-05 - 
2020-12-18.

4. Översändande av 
underlag till överprövande 
myndigheter

12 Kontroll av om fel / för få 
handlingar skickats till 
överprövande myndighet.

Enhetschef
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Byggnadsnämnden

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontrollområdet 
fungerar

Resurser behöver tillföras 
för att digitalisering av 
befintliga planer ska kunna 
genomföras. Planer som 
påbörjas fr.o.m. år 2022 
utförs digitalt.

Befintliga planer har 
inte digitaliserats 
under året då budget 
inte tilldelats 
nämnden.

Till BN i oktober 
2021

Resultat av kontrollen

5. Digitalisering av 
befintliga detaljplaner

16 Att befintliga detaljplaner 
digitaliserats.

Enhetschef

Rutinen uppdateras. 
Resurser behöver prioriteras 
för ett fungerande 
tillsynsarbete.

Till BN i oktober 
2021

Genomgång av samtliga 
tillsynsärenden som under 
kontrollperioden vunnit 
laga kraft.

6. Tillsynsärenden 12 Kontroll om 
avskrivningsbeslut har 
fattats på grund av att 
överträdelser har 
preskriberats.

Enhetschef
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontrollområdet 
fungerar

Nämnden har inga 
utbetalningar att 
kontrollera.

Kontrollområdet bör 
utvecklas

3. Handläggning kring 
remissvar

9 Kontroll av om remisser 
beslutats av rätt delegat.

Enhetschef Stickprovskontroll av 10 
ärenden

Remissvar gällande 
detaljplaner behöver utredas 
vidare. Rutin är framtagen. 
Ordförande får dessa 
remissvar för kännedom.  

Till MimB i oktober 
2021

Kontroll kan utföras 
löpande under året.

Till MimB i oktober 
2021

Till MimB i oktober 
2021

2. Utbetalningar 16 Kontroll av att utbetalning 
av bidrag görs på korrekta 
grunder.

Utvecklare/ Utredare Stickprovskontroller görs 
av att utbetalningar skett 
korrekt.

Resultat av kontrollen

1. Nämndens styrande 
verksamhetsmål

En risk-och 
konsekvensanalys 
avseende måluppfyllelse 
genomförs för respektive 
av nämndens styrande 
verksamhetsmål.

Utvecklare/ Utredare Kontrollen dokumeteras i 
Hypergene.

Kontroll kan utföras 
löpande under året.
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Utbildningsnämnden

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet bör 
utvecklas

Kontrollområdet 
fungerar

Resultat av kontrollen

1. Nämndens styrande 
verksamhetsmål

En risk-och 
konsekvensanalys 
avseende måluppfyllelse 
genomförs för respektive 
av nämndens styrande 
verksamhetsmål.

Utvecklare Kontrollen dokumeteras i 
Hypergene.

Kontroll kan utföras 
löpande under året.

Till UN i oktober 
2021

2. Utbetalningar 16 Kontroll av att utbetalning 
av bidrag görs på korrekta 
grunder.

Utvecklare Stickprovskontroller görs av 
att utbetalningar skett 
korrekt.

Kontroll kan utföras 
löpande under året.

Till UN i oktober 
2021

3. Behörighet; lärare, 
förskollärare och 
fritidspedagoger

Kontroll av anställdas 
behörigheter

Utvecklare Genomgång av personals 
tjänstebeteckning/AID-kod 
jämfört med arbetsuppgifter 

Genomgång en gång per år Samverkan mellan skolor 
för att klara behörigheter . 
Framtagande/använda nya 
AID-koder för att 
synliggöra obehörig 
personal vid uppföljning.

Till UN i oktober 
2021

Genomgång en gång per år Till UN i oktober 
2021

Kontroll via kolada.se 4.  Måluppfyllelse åk 9 Kontroll av andel elever 
som nått minst betyget E i 
de ämnen som ingår i 
elevens timplan.

Utvecklare
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Utbildningsnämnden

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Åter-rapportering

Kontrollområdet bör 
utvecklas

Genomgång en gång per år. Ökad samverkan inom 
förvaltningen så att fler 
elever i behov av stöd för 
rätt hjälp och nå mål. 

Till UN i oktober 
2021

Resultat av kontrollen

5. Ökad likvärdighet Jämföra måluppfyllese åk 
6 mellan rektors-
områdena. Jämföra 
nationella prov åk 3 
mellan rektorsområdena. 
Jämföra trygghet/trivsel 
hos vårdnadhavare och 
elever, fsk och grsk.

Utvecklare Genomgång av enkäter och 
måluppfyllelse.
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Omsorgsnämnden

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontrollområdet bör 
utvecklas

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet bör 
utvecklas

Kontrollområdet bör 
utvecklas

Till ON i oktober 
2021

2. Utbetalningar 16 Kontroll av att utbetalning 
av bidragför beställda 
hemtjänst-timmar görs på 
korrekta grunder.

Utredare

Mål behöver ses över och 
arbetet med aktiviteter för 
att uppnå målen fördjupas.

Stickprovskontroller görs av 
att utbetalningar skett 
korrekt.

Kontroll kan utföras 
löpande under året.

Digitalisera processen Till ON i oktober 
2021

Resultat av kontrollen

1. Nämndens styrande 
verksamhetsmål

En risk-och 
konsekvensanalys 
avseende måluppfyllelse 
genomförs för respektive 
av nämndens styrande 
verksamhetsmål.

Utredare Kontrollen dokumeteras i 
Hypergene.

Kontroll kan utföras 
löpande under året.

Enkätundersökning till 
medarbetare. 108 svar 
inkom.

Till ON i oktober 
2021

Verksamhetsansvarig 
informaerar medarbetare om 
årets målstyrnings-arbete

Genomförd höst/vinter 
2020/2021

3. Målstyrning 2 Kontroll av om nämndens 
styrande verksamhetsmål 
är kända bland tillsvidare-
anställd personal. Om 
aktiviteter finns i 
medarbetares handlings-
plan i medarbetarsamtal

Utredare

4.Genomförandeplaner 12 Kontroll av andel 
godkända 
genomförandeplaner, 
enligt dokumentations-
gruppens checklista

Utredare Utbildning av genom-
förandeplaner och nytt 
verksamhetssystem

Till ON i oktober 
2021
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Omsorgsnämnden

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Till ON i oktober 
2021

Dokumetera att kontroll 
utförs

Till ON i oktober 
2021

Resultat av kontrollen

6. Lönekostnader 9 Kontroll av att 
lönekostnaderna följs upp

Utredare

Kontinuerlig utbildning5. Diarieföring 9 Kontroll av upplevd 
kunskap inom området 
diarieföring

Utredare Enkätundersökning till 
förvaltningens chefer
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Sotenäsbostäder AB

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Till styrelsen i 
september 2021

4.Betalningskontroll Säkerställa att betalning 
av leveransfaktura sker 
med rätt belopp till rätt 
bankgiro.

Stabschef Avstämning av samtliga 
betalningsfiler med 
fakturorna i samband med 
attest och utbetalning.

Löpande Till styrelsen i 
september 2021

3. Attest 
leverantörsfakturor

Attest sker enligt fastställt 
reglemente.

Stabschef Stickprovskontroll Löpande

Till styrelsen i 
september 2021

2. Kontering Säkerställa att korrekt 
kontering sker med 
avseende på rätt konto, 
område, ändamål, period 
och momssats.

VD VD attesterar löpande 
samtliga fakturor och 
kontrollerar dessa med 
avseende på dess riktighet

Löpande Till styrelsen i 
september 2021

Resultat av kontrollen

1. Resultat/ 
Budgetuppföljning

Att ekonomisk ram 
efterföljs.

VD, Stabschef Månadsvis upprättande 
och kontroll av YTD 
budget/utfall

Löpande
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Sotenäsbostäder AB

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Till styrelsen i 
september 2021

8. Inköp ramavtal Att inköp sker enligt 
upprättade avtal och 
enligt rätt rangordning.

VD Stickprovskontroll Löpande Till styrelsen i 
september 2021

7. Hyreskontrakt Säkerställ att debitering 
sker neligt kontrakt

Stabschef Stickprovskontroll Löpande

Till styrelsen i 
september 2021

6. Hyreshöjning Säkerställ att 
hyreshöjning sker enligt 
överenskommelse med 
Hyresgästföreningen eller 
enligt kontrakt.

Stabschef Kontroll i 
hyresreskontran

1 gång per år Till styrelsen i 
september 2021

Resultat av kontrollen

5. Hyresavisering Säkerställ att avisering 
sker för samtliga uthyrda 
objekt.

Stabschef Avstämning 
aviseringslistor

3 ggr per år
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2021 - Sotenäsbostäder AB

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Till styrelsen i 
september 2021

Resultat av kontrollen

11. Löner Rätt registrering enligt 
beslut

Stabschef Avstämning mot beslut 12 ggr per år

Till styrelsen i 
september 2021

10. Direktupphandling Att direktupphandling 
endast sker där så är 
tillåtet och att övrigt 
regelverk kring 
dirketupphandling 
efterföljs.

VD Stickprovskontroll via 
fakturor

Löpande Till styrelsen i 
september 2021

9. LOU upphandling Att upphandlingar 
genomförs enligt LOU

VD Kontroll av avtalet vid 
undertecknande av 
detsamma.
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Sammanställd uppföljning av internkontrollplan 2020 - Västvatten AB/Sotenäs Vatten AB

Kontrollområde 

Rutin/system

Värde R 

& K
Kontrollmoment Kontroll-ansvarig Metod Frekvens Förslag till åtgärd Återrapportering

Kontrollområdet bör 
utvecklas

Kontrollområdet 
fungerar

Kontrollområdet 
fungerar

Resultat av kontrollen

1. Reserv-och nödvatten Konroll av 
krisberedskapsplan och 
krisorganisation för reserv- 
och nödvatten, 
övningsplaner, kunskaper.

Granskning av dokument 
och planer. Intervjuer med 
berörda om kunskap och 
medvetenhet.

Utbildning av personal och 
externa entreprenörer. Rutin 
för uppdatering av 
krisberedskapsplan och 
krisorgsanisation. Upprätta 
öningsplan.

Till styrelsen i 
september 2021

2. Styrelse- och 
ledningsgruppsbeslut

Protokollsgranskning, 
beslutsgenomförande, 
rutiner.

Granskning av satliga 
styrelseprotokoll under 
september 2019 - september 
2020. Kontakt mer berörda 
för kontroll av 
genomförande efter beslut. 
Intervju med berörda om 
rutinflödet.

Till styrelsen i 
september 2021

Framtagande av 
ledningssystem, samt 
förtydligande i avtal med 
extern part om 
ansvarsfördelning.

Till styrelser i 
september 2021

3. NIS (administrativ och 
industriell IT-miljö

Medarbetares kunskap, 
otillbörlig tillgång till 
känslig information, 
dokumentgranskning, 
säkerhetsbarriärer.

Utbildningar, frågeenkäter
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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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Rätt utdraget intygar: 
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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  



 

 

 

 

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

 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-22 KA 2021/7 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Hassellöv  
Controller 

 

Intern kontroll 2022 - Kommunstyrelsens internkontrollplan 
2022 

Sammanfattning 
Syftet med internkontrollplanen är 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 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. I bilagd handling återfinns nio förslagna områden från vilka 
kommunstyrelsen kan prioritera ett antal. 
 

Beskrivning av ärendet 
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.  
 



 

 

 

 

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

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. I bilagd handling återfinns nio förslagna områden från vilka 
kommunstyrelsen kan prioritera ett antal. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

Genom arbete med intern kontroll säkerställs, i rimlig grad, att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt, den finansiella rapporteringen och information 
om verksamheten är tillförlitlig, samt att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
avtal etc. efterlevs. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden, förutom de anvisade, ska 
ingå i internkontrollplan för år 2022: 
- 
   

Bilaga/Bilagor 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, daterad 2021-10-22. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Controller, Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 
Kansliavdelningen 
Näringsliv och utveckling 
Räddningstjänsten 
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Petra Hassellöv Maria Strömberg 
Controller Ekonomichef 
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Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2022 

Granskningsområden i planen ska väljas ut med utgångspunkt från en risk- och 
konsekvensbedömning. 
 
Risk- och konsekvensanalys 

Risk kan uttryckas som sannolikheten för att fel uppstår. Riskbedömningen syftar främst till att 
föregripa eventuella risker innan de inträffar. Bedömningen sker utifrån fyra nivåer: 
 

• 1 Osannolik  Risken att fel uppstår är praktiskt taget obefintlig 
• 2 Mindre sannolik  Risken att fel uppstår är liten 
• 3 Möjlig  Det finns en risk för att fel uppstår 
• 4 Sannolik  Det är mycket troligt att fel uppstår 

 
Konsekvensen vid ett fel bedöms utifrån hur den drabbar intressenterna (berörda parter). 
Bedömningen sker utifrån fyra nivåer: 
 

• 1 Försumbar  Konsekvenserna av ett fel är obetydligt för intressenterna 
• 2 Lindrig  Konsekvenserna av ett fel uppfattas som liten för intressenterna 
• 3 Kännbar  Konsekvenserna av ett fel uppfattas som besvärande för intressent 
• 4 Allvarlig  Konsekvenserna av ett fel är så stort att felet inte får inträffa 

 
Bedömningen av risk och konsekvens får vägas samman för olika verksamheter och på det sättet 
kan en rimlig nivå hittas på kontrollen. Kontrollprocesserna ska prioritera områden där högre risk 
och konsekvens vid fel föreligger. Vid val av områden för kontroll måste även hänsyn tas till 
verksamhetens kontrollkostnad. Den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller bli ett 
självändamål i förhållande till vad den ger för resultat. Kostnaden för kontrollen får därför vägas 
mot de konsekvenser det får om ett fel uppstår. 
 
Kontroller i planen 2022 

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

1. Kreditering av kundfakturor 
2. Processen kring delegationsbeslut 
3. Beslutade klimatlöften 

 
I kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2022 tillkommer kontroller som endast gäller för 
kommunstyrelsen: 

4. … 
 
 
 
Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till kommunstyrelsen 
senast i november 2022. 
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Beskrivning av utvalda kontrollområden 

 
1. Kreditering av kundfakturor 

Risk att rutin inte upprättas och/eller efterlevs. Att beslut inte följer delegationsordningen. 
Kontroll av att rutin upprättats och implementerats, i enlighet med uppdaterad delegations-
ordning. Intervjufrågor till berörda. Stickprovskontroll av att beslut om kreditering följer 
gällande delegationsordning. 
 
Ansvarig för kontrollen är utvecklare/utredare. 
 

2. Processen kring delegationsbeslut 
Risk att delegater inte känner till vilka regler som gäller för delegering av beslut. Risk att fattade 
delegationsbeslut inte anmäls till nämnden. Kontroll via enkätundersökning till berörda chefer 
och medarbetare. 
 
Ansvarig för kontrollen är administrativ chef. 
 

3. Beslutade klimatlöften 
Risk att arbetet med klimatlöften inte efterlevs för ett hållbart samhälle. Kontroll via genomgång 
av klimatlöften med berörda verksamheter. Uppföljning av klimatlöften genom 
intervjuer/samtal med ansvariga. 
 
Ansvarig för kontrollen är miljöstrateg. 
 
 

4. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidplan för internkontroll 2022 

Kommunstyrelsen ska senast i november 2021 anta sin internkontrollplan för år 2022. 
 
Kommunstyrelsen behandlar under november 2022 återrapportering av 2022 års internkontroll 
för egen del, samt sammanställd återrapportering för nämnder och bolag. 
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I tabellen anges de områden som föreslås för kommunstyrelsens arbetsutskott / 

kommunstyrelsen att prioritera bland, vid val av kommunstyrelsens 

internkontrollområden 2022: 

 

 
Gransknings-

område 
 

 
 

Risk- och väsentlighets-
bedömning 

 

Kontrollmoment 
 

Kontroll-
ansvarig 

 

 
Kontrollmetod 
och frekvens 

 

Rapportering 
 

 
Medarbetarsamtal 
 
Återkommer från 
2021 då kontroll 
inte varit möjlig 

 
Risk att inte 
medarbetarsamtal kan 
följas upp om detta inte 
dokumenterats enligt 
gällande direktiv (3)  
 
Konsekvensen kan bli 
allvarlig (4)  
 
Totalt: 12 
 

 
Kontroll av att 
medarbetarsamtal 
är 
dokumenterade i 
Heroma 

 
Personalchef 

 
Stickprovskontroll 

 
Till 
kommun-
styrelsen 
senast i 
november 
2022 

 
Skyddsronder 

 
Risk att fysiska och/eller 
psykosociala risker inte 
upptäcks eller åtgärdas (3) 
 
Konsekvensen kan bli 
allvarlig (4) 
 
Totalt: 12 
 

 
Kontroll av att 
skyddsrond är 
dokumenterad i 
KIA 

 
Personalchef 

 
Kontroll av 
samtliga enheter 

 
Till 
kommun-
styrelsen 
senast i 
november 
2022 
 

 
Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
(SAM) 
 

 
Risk att åtgärder utifrån 
arbetsmiljöproblem inte 
vidtas eller att lagar och 
regler inte efterlevs (3) 
 
Konsekvensen kan bli 
allvarlig (4) 
 
Totalt: 12 
 

 
Kontroll att SAM 
är genomförd i 
KIA 

 
Personalchef 

 
Kontroll av 
samtliga enheter 

 
Till 
kommun-
styrelsen 
senast i 
november 
2022 
 

 
Delegationsordning/ 
Diarieföra projekt 
 
Återkommer från 
2021 då brister 
förekom  

 
Risk att rutin inte upprättas 
och/eller efterlevs. Att 
beslut inte följer 
delegations-ordningen (4) 
Konsekvensen kan bli 
kännbar (3) 
 
Totalvärde: 12 
 

 
Kontroll av att 
rutin upprättats 
och 
implementerats, i 
enlighet med 
uppdaterad 
delegations-
ordning. Att 
delegationsbeslut 
fattas och anmäls 
till KS. 
 

 
Administrativ 
chef 

 
Intervjufrågor, 
kontroll av 
upprättad rutin. 
Senast i augusti 
2022 

 
Till 
kommun-
styrelsen 
senast i 
november 
2022 
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Uppföljning av 
revisionsfrågor 

 
Risk att förtroendevalda 
inte får löpande information 
kring de frågeställningar 
som revisionen pekat på 
(2) 
 
Konsekvensen kan bli 
allvarlig (4) 
 
Totalt: 8 
 

 
Kontroll av att 
förtroendevalda 
löpande under 
året får ta del av 
information 
avseende de 
frågor som 
revisionen pekat 
på i den löpande 
granskningen 
2021 
 

 
Ekonomichef 

 
Löpande 
dokumentation 
av tidpunkter då 
förtroendevalda 
informerats på 
nämndsmöten 

 
Till 
kommun-
styrelsen 
senast i 
november 
2022 

 
Månatlig kontroll av 
lönekostnader 
genom lönelistor/ 
utanordningslistor 

 
Risk att lönekostnader 
bokförs fel i 
internredovisningen, samt 
att lön betalas ut felaktigt 
utan att upptäckas om 
månatlig kontroll av 
lönelistor/utanordningslistor 
inte görs av respektive chef 
(3). 
 
Konsekvensen kan bli 
kännbar (3) 
 
Totalt: 9 
 

 
Kontroll av att 
medarbetares 
lönekostnader 
betalas ut och 
bokförs korrekt. 

 
Ekonomichef 

 
Löpande kontroll 
efter varje 
månads 
löneutbetalning 

 
Till 
kommun-
styrelsen 
senast i 
november 
2022 

 
Hantering av 
fakturor för måltid, 
alkohol, 
representation, 
kurs- och konferens 

 
Risk att fakturor avseende 
måltid/alkohol/ 
representation/kurs & 
konferens inte fullt ut 
bokförs enligt gällande 
regelverk (3) 
 
Konsekvensen bedöms bli 
lindrig (2) 
 
Totalt: 6 
 

 
Kontroll av att 
inköp sker enligt 
styrdokument 
samt att 
redovisning sker 
enligt bokförings-
lag och 
skatteregler 
 

 
Ekonomichef 

 
Löpande 
stickprovs-
kontroller 

 
Till 
kommun-
styrelsen 
senast i 
november 
2022 

 
Kontinuiteten av 
externa bidrag 

 
Risk att kommunal 
verksamhet upphör då 
extern finansiering upphör 
(3)  
 
Konsekvens kan bli kännbar 
(3) 
 
Totalt:9 
 

 
Genomlysning av 
externa 
finansieringar 
med tidsplan och 
konsekvensanalys 
om verksamheten 
upphör pga. att 
finansiering inte 
finns  

 
Näringslivs- 
och 
utvecklings-
chef 

 
Genomgång av 
externa 
finansieringar år 
2021 och 2022 

 
Till 
kommun-
styrelsen 
senast i 
november 
2022 

 
Bokning av el-bilar 

 
Risk att el-bilarna inte 
används optimalt (3)  
 
Konsekvens kan bli kännbar 
(3) 
 
Totalt:9 
 

 
Kontrollera 
bokningsfrekvens 

 
Räddnings-
chef 
 

 
Kontroll efter 
april, och augusti 
i samband med 
måluppföljning 
 

 
Till 
kommun-
styrelsen 
senast i 
november 
2022 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-25 KA 2021/2 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Vikingsson 
Kommundirektör 

 

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. 
   

Beskrivning av ärendet 
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 
I bifogat dokument finns förslag 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 kommun-
styrelsens 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 konsekvensbeskrivning.  
 
Investeringsbudget 
I internbudgeten ingår inget förslag till investeringsplan. Detta kommer i separat ärende 
och då för hela kommunen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till styrande verksamhetsmål med 
indikatorer 2022. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till internbudget för 2022.  

Bilaga/Bilagor 
Internbudget kommunstyrelsen 2022, daterad 2021-10-25 
Internbudget sifferbilaga allmän verksamhet 
Internbudget sifferbilaga teknisk verksamhet 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Eveline Savik Maria Vikingsson 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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Ordförande och förvaltningschef 
Ordförande KS: Mats Abrahamsson. Förvaltningschef: Maria Vikingsson, Eveline Savik 

 

Nämndens uppdrag 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för allmän verksamhet som strategi- och utvecklingsfrågor, personal- och 
organisationsfrågor, översiktlig planering, exploatering, beredskapsplanering, räddningstjänst och total-
försvar, besöksnäring, näringslivsfrågor, information, konsumentrådgivning, arbetsmarknadsenhet och 
kollektivtrafik. 

Teknisk verksamheten ansvarar för markförsörjning, hamnar, fastighetsförvaltning, väghållning, parker, 
lekplatser, utomhusbad, kommunens samlade kost- och städverksamhet samt teknisk försörjning. 

 

Omvärldsanalys 

Ekonomi 

Omvärlden förändras i en allt snabbare takt och för att följa med i utvecklingen behöver Kommunstyrelsen 
vara rustad för ett stort antal utredningar, investeringar, och utvecklings projekt vilket kommer att ställa 
krav på genomförandeförmåga både ekonomiskt och personellt. För att möta de stora demografiska 
utmaningarna med allt fler barn och unga och äldre och allt färre i arbetsför ålder behövs ett förändrat 
arbetssätt vilket bland annat innebär en ökad digitaliseringstakt i kommunerna. I slutfasen av den långvariga 
pandemin börjar effekterna på samhället synas och det kommer att krävas ett stort arbete för en återgång 
till "det nya normala" och för att minska de höga sjukskrivningstalen i kommunen. 

Personal 

Antal årsarbetare uppgår i januari 2021 till 145,0 med en medelålder på 49,1 år. 71 procent av medarbetarna 
är kvinnor och 29 procent är män. För kvinnorna har 89 årsarbetare 100 procentig sysselsättningsgrad, för 
männen är motsvarande 42 årsarbetare. Heltidsresan är genomförd och alla har fått möjlighet att välja heltid. 
Denna möjlighet finns nu med som en ordinarie del av verksamheten. 

Fram till år 2027 beräknas 15 personer att uppnå 67 års ålder. Det motsvarar 10 procent av alla anställda 
inom nämnden. 

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsen ökade under 2021. Januari – september 2021 uppgick sjukfrånvaron 
till 8,2 procent jämfört med 5,6 procent helår 2020. 
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Nämndens styrande verksamhetsmål 
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning fastställer nämnderna 
styrande verksamhetsmål för kommande år. De styrande verksamhetsmålen konkretiserar målen för god 
ekonomisk hushållning och ska vara uppföljnings- och bedömningsbara, samt rymmas inom tilldelad 
budgetram. 

Styrande verksamhetsmål 2022 Nyckeltal som indikerar måluppfyllelse Målvärde 
2022 

4. KF: Sotenäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för 
att rekrytera, behålla och utveckla personal 
KS: Kommunstyrelsen skapar goda 
förutsättningar för att rekrytera, behålla och 
utveckla personal 

Sjukfrånvaro 7% 

 Andel tillsvidareanställda som har 
en heltidsanställning i 
anställningsbeviset (oavsett 
tjänstgöringsgrad) 

98% 

 Andel medarbetare som skulle 
rekommendera Sotenäs kommun 
som arbetsgivare 

70% 

 Antal pågående ärende i 
markförvaltningen 

30 per 
handläggare 
/ Totalt 180 

ärenden 
6. KF: Sotenäs kommun har en organisation som arbetar med tillgången till rätt kompetens för 
att säkerställa kommunens egna och det lokala näringslivets kompetensförsörjningsbehov. 
KS: Kommunstyrelsen arbetar för att 
säkerställa tillgången till rätt kompetens 

Hållbart medarbetarengagemang - 
HME kommunalt anställda 

83% 

 Företagsklimatet (ÖJ) 
insiktsmätningen, nöjd-kund-index 

75 

 NKI Serveringstillstånd 75 
 NKI Brandskydd 86 
 Andel inskrivna personer på AME 

som gått vidare till studier eller 
arbete 

30% 

 Andel tillsvidareanställda medarbetare 
inom lokalvården med yrkescertifikat 

90% 

 Andel tillsvidareanställd personal i 
tillagningskök med kockutbildning 

80% 

7. KF: Sotenäs kommun präglas av ett positivt företagsklimat för företagande och företagsamhet 
med goda förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera, anställa, investera och 
expandera i kommunen 
KS: Näringslivsarbetet ska präglas av ett 
positivt företagsklimat och främja tillväxt i 
befintliga företag och göra kommunen 
attraktiv för etableringar och nyföretagande 

Svensk Näringslivs ranking 160 

 Sammanfattande omdöme för 
företagsklimatet i kommunen (SNR) 

3,3 
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 Tillgänglig detaljplanerad och 
beredd mark för företagsetablering, 
kvm 

35 000 

 Antal lotsgruppsmöten förvaltningen 
deltagit i under året 

10 

 Antal pågående företagsärenden är i 
balans; dvs är under handläggning 

80 

 Antal företagsärenden där handläggare 
ännu inte utsetts 

0 

8. KF: Sotenäs kommun har en turism- och besöksnäring som gör att fler människor vill bo, leva 
och besöka kommunen 
KS: Kommunstyrelsen ska främja hållbar 
turism och vara en attraktiv plats att besöka 
året runt 

Antal gästnätter i kommunens 
gästhamnar 

15 309 

 Antal nya områden för 
husbilsparkeringar 

1 

 Antal auktoriserade, året runt-öppna, 
info-points 

5 

10. KF: Sotenäs kommun arbetar strategiskt och målmedvetet för en mer balanserad 
demografisk befolkningsutveckling där det finns en stark framtidstro, att fler unga väljer att bo 
kvar och fler yrkesverksamma bosätter sig i kommunen 
KS: Kommunstyrelsen arbetar för en 
balanserad demografisk 
befolkningsutveckling 

Försörjningskvot 0,99 

 Antal invånare 31 december 9 133 
11. KF: I Sotenäs kommun finns det tillgång till en bredd och variation av olika 
bostadsalternativ där alla finner ett boende 
KS: Kommunstyrelsen säkerställer att det 
finns tillgång till en bredd och variation av 
olika bostadsalternativ där alla finner ett 
boende 

(endast aktiviteter)  

12. Sotenäs kommun har en välutbyggd infrastruktur och kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig vilket ska främja utvecklingen i alla 
kommunens samhällen 
KS: Kommunstyrelsen arbetar för en 
välutbyggd infrastruktur för att främja 
utvecklingen i kommunens samhällen 

Antal meter cykelleder 500 

 Antal nya sjöbodstomter 10 
 Digital infrastruktur i områden med 

kommunal verksamhet som år 2021 
saknat koppling till stabilt och 
framtidssäkrat förvaltningsnät 

3 

 Digital infrastruktur i områden där det 
år 2021 finns identifierade vita fläckar 
(områden med arbetsplatser och 
hushåll som saknar tillgång till fiber) 

2 
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13. KF: Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv 
KS: Kommunstyrelsen arbetar för ett 
hållbart samhälle 

Antal tillsyner per restaurang med hög 
alkoholförsäljning som främst riktas 
till unga vuxna 

2 

 Antal insamlat ton marint avfall 28 
 Andel ekologiska livsmedel 30% 
 Maximalt matsvinn, gram/portion 45 
 Maximalt CO2e per kilo inköpta 

livsmedel 
1,7 

 Andel inköpta kem.produkter för 
lokalvård som är miljöcertifierade 

90% 

 Andel inköpta plastprodukter för 
lokalvård som är miljöcertifierade 

90% 

 Energiförbrukning, kwh/kvm 123,2 
 Andel förnybar och återvunnen energi i 

kommunens lokaler, exklusive 
oljedriven reservkraft och spetslast 

100% 

 Antal nya solcellanläggningar per år 1 
 Antal inköpta liter bensin och diesel 100 000 
 Antal nyskapade miljöer för pollinerare 1 
 Antal platser där toatömning av 

fritidsbåtar erbjuds 
5 

 Andel som efter utbildning upplever en 
ökad kunskap om mänsklig påverkan 
på miljö och klimat 

70% 

KS: Effektivisering av administrativa 
processer 

Antal externa e-tjänster publicerade via 
sotenas.se 

3 

 Antal verksamhetssystem integrerade 
med Artvise 

1 

 Antal ärenden avslutade i Ciceron äldre 
än 10 år 

0 
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Ekonomi 

Prisökningar och lönekostnader 

Nämnden kompenseras för årliga prisökningar och lönekostnadsökningar. Prisökningar kompenseras 
generellt motsvarande den beräknade förändringen av konsumentprisindex (KPI), både för externa 
kostnader och interna ersättningar. Intäkterna räknas upp på motsvarande sätt. 2022 års KPI-uppräkning 
uppgår i beslutade planeringsförutsättningar till 1,8 procent. Lönekostnadsökningen kompenseras nämnden 
genom kommunens centrala lönepott, och fördelas ut i takt med att årets avtal blir klara. 

 

Driftbudget utifrån preliminär ram 

I tabellen nedan visas nämndens bokslut 2020, budget 2021, samt budget 2022: 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 
Intäkter 162 076,4 163 660,4 - 
Kostnader -236 065,3 -243 000,7 - 
Nettokostnader -73 988,9 -79 340,3 -84 959,3 
    
Kommunbidrag 78 699,1 79 340,3 84 959,3 
Resultat 4 710,2 0,0 0,0 

 

Specifikation av budgetram 2022 

Belopp i tkr varav 
ofördelade 

medel 

varav 
allmän vht 

varav 
teknisk vht 

Kommunstyrelsen 
totalt 

Kommunbidrag 2021 3 539,2 64 840,8 10 960,3 79 340,3 
Ökning/minskning i budget 2022 500,0 3 022,0 1 525,0 5 047,0 
Prisuppräkning 1,8 procent - -4,6 -1 210,4 -1 215,0 
Kompensation löneökningar 
2021/2022 

- 612,0 106,0 718,0 

Återgår till KS ofördelat, 
projektmedel heltidsresan 

600,0 -600,0 - 0,0 

Återgår till KS ofördelat, 
tillgänglighetsanpassning 
fastigheter 

400,0 - -400,0 0,0 

Återgår till KS ofördelat, BN 
detaljplanekostnader 

250,0 - - 250,0 

Återgår till KS ofördelat, UN 
föreningsstöd 

819,0 - - 819,0 

Kommunbidrag 2022 6 108,2 67 870,2 10 980,9 84 959,3 
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Konsekvensbeskrivning av verksamhetsförändringar i MRP 2022 

Beskrivning av ökning/minskning i budget 2022 Belopp i tkr 
Ofördelade medel  
Plan-kostnader, enligt beslut i MRP 2 000,0 
Plan-kostnader, budget flyttas till MEX -2 000,0 
Personalvård och utbildning, enligt beslut i MRP 500,0 
Återgår till KS ofördelat Heltid-deltid 600,0 
Återgår till KS ofördelat, tillgänglighetsanpassning fastigheter 400,0 
Återgår till KS ofördelat, BN detaljplanekostnader 250,0 
Återgår till KS ofördelat, UN föreningsstöd 819,0 
Summa förändring ofördelade medel +2 569,0 
  
Allmän verksamhet  
Administration -150,0 
IT-besparingar -500,0 
Omorganisation allmän verksamhet -600,0 
Bredbandssatsning 1 670,0 
Drift ekonomisystem 500,0 
Personalutvecklare 600,0 
Verksamhetsutvecklare 600,0 
Drift hälsoarbete 100,0 
Näringslivsutvecklare 700,0 
Samverkan IT-enheten 51,0 
Samverkan Löne-enheten 51,0 
Återgår till KS ofördelade medel: projektmedel Heltid-deltid -600,0 
Summa förändring allmän verksamhet +2 422,0 
  
Teknisk verksamhet  
Parkeringstaxa -250,0 
Parkeringstaxa husbilar -275,0 
Kompensation för taxor som ej justeras med KPI 300,0 
Anläggning ospecificerad -500,0 
Mål för god ekonomisk hushållning, cirkulär mat 250,0 
Plan-kostnader, till MEX från KS ofördelat 2 000,0 
Återgår till KS ofördelade medel: tillgänglighetsanpassning fastigheter -400,0 
Summa förändring teknisk verksamhet +1 125,0 
  
Summa förändring kommunstyrelsen +6 116,0 
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KS ofördelade medel 

Tilldelade medel för plan-kostnader fördelas till markförvaltningen inom teknisk verksamhet. Generella 
medel för personalvård och utbildning tillkommer enligt beslut i fullmäktige. Därtill återgår medel som 
varit tillfälligt utdelade under 2021. 

 

Allmän verksamhet 

Administration 

Genom ett långsiktigt arbete för att minska administrationen genom digitalisering och effektivisering är det 
möjligt att även för 2022 minska antalet administrativa tjänster med 30 procent av en heltidstjänst. 

IT-besparing 

En samordnad upphandling med Sotenäs, Munkedal, Lysekil samt Uddevalla har lett till lägre inköpspris 
vilket innebär att IT-kostnaden föreslås minska med 0,5 mnkr. Det är möjligt under förutsättning att andra 
IT-relaterade kostnader inte ökar under samma tidsperiod. 

Omorganisation allmän verksamhet 

En opreciserad omorganisation inom allmän verksamhet föreslås minska budgeten med 0,6 mnkr. 
Förändringen kan komma att påverka framtida service och tjänster inom förvaltningen. 

Bredbandssatsning 

Ett projekt kommer att genomföras under perioden 2021-2023 för att täcka vita fläckar (fiber) och förbättra 
mobiltäckningen i områden som inte är kommersiellt gångbara. Projektet kommer att ge en ökad 
redundans/robusthet i nätet och leda till ett stabilare förvaltningsnät vilket är en av grundförutsättningarna 
för en fortsatt utveckling av välfärdsteknik. Projektet drivs tillsammans med Lysekil, Munkedal och Tanum 
där kommunerna finansierar projektet med 50 procent och VG-regionen finansierar projektet med 50 
procent. Det totala projektet beräknas kosta 10,0 mnkr. Kostnaden för Sotenäs kommun är 1,7 mnkr. 

Ekonomisystem 

Kommunen har upphandlat ett nytt ekonomisystem vilket kommer att implementeras under 2022. Det nya 
ekonomisystemet kommer att ha en 0,5 mnkr högre driftskostnad än det tidigare systemet. 

Personalutvecklare 

För att möta arbetet efter pandemin och få ner de höga sjukskrivningstalen föreslås en utökning med en 
tjänst som personalutvecklare. 

Verksamhetsutvecklare 

Kommunen står inför stora utmaningar vad gäller större investeringsprojekt, utredningar, mål och kvalitets-
uppföljning samt implementation av den nya visionen föreslås att medel avsätts för en verksamhets-
utvecklare. 

Näringslivsutvecklare och hälsoarbete 

I enlighet med budgetberedningens förslag föreslås 0,1 mnkr avsättas som driftmedel till hälsoarbete, 
0,7 mnkr för att anställa ytterligare en näringslivsutvecklare.  
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Teknisk verksamhet 

Parkeringstaxa 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 att införa parkeringstaxa i tre nya områden. Ytterligare 
områden behöver avgiftsbeläggas för att säkerställa omsättningen av parkörer. Genomförandet hanteras 
inom befintlig organisation. 

Efter översyn av organisationen i de tekniska verksamheterna finns möjlighet att genomföra neddragning 
av en tjänst. 

Eftersom kommunens taxor successivt arbetats igenom är en kompensation för budgetuppräkning om 0,3 
mnkr nu tillfyllest. Tidigare har beloppet uppgått till 0,7 mnkr och omfattats av konsekvensbeskrivningarna. 

Posterna gällande parkeringstaxa samt parkeringstaxa husbilar ger ingen konsekvens för förvaltningen. 

Anläggning ospecificerad 

Avser översyn av frivillig verksamhet, kan innebära neddragning av personal och service. 

Cirkulär mat / Måltid 

I kommunfullmäktiges rambudget har extra medel tillförts kommunstyrelsens måltidsenhet i syfte att öka 
andelen cirkulär mat. Tillskottet kommer alltså direkt till kommunstyrelsens ramanslag och påverkar därför 
inte måltidspriset för utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Med hjälp av denna finansiering och 
genom att öka insatserna för att minska matsvinnet är det möjligt att höja ambitionsnivån för inköp av 
ekologisk mat från 25 till 30 procent. Även inköpen av närproducerade råvaror (producerade inom 
kommunen) kommer att öka. Förvaltningen föreslår nyckeltal för ekologiska livsmedel samt för matsvinn 
och CO2 i måltidsverksamheten. 

Ett förslag till måltidspolicy väntas kunna presenteras för kommunstyrelsen under slutet av 2021 eller 
inledningen av år 2022. 

Tillsammans med hållbarhetsrådet, kommunstyrelsens symbiosverksamhet samt omsorgs- och utbildnings-
förvaltningen planeras också för projekt för verksamhetsutveckling i syfte att öka kvaliteten i hela måltids-
situationen. Projektet väntas kunna genomförs med extern finansiering. Inte heller denna utveckling 
påverkar därför måltidspriset. De förvaltningsöverskridande aktiviteterna i projektet kommer att redovisas 
som en handlingsplan till måltidspolicyn. 

Plan-kostnader 

Årets budgetarbete innefattar att flytta kostnaderna för kommunens planarbete från investering till drift. 
Detta med anledning av lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), LKBR, samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR 

Översiktlig planering pågår efter beslut i kommunfullmäktige 2018-09-27. Under sommaren och hösten 
2021 har översiktplanen ställts ut för samråd. Framtagande av granskningshandlingar och utställning för 
granskning planeras enligt tidplan att genomföras under 2022. 

Avsatt budgetpost avser kommunala detaljplaner enligt fattade beslut:  

• Väjern 1:1 - Detaljplan (Hamn och centrumområde i Väjern), 0,77 mnkr per år under åren 2022-2025, 
• Hovenäs 1:2 - Detaljplan (Hogenäs Industriområde), 0,2 mnkr per år under åren 2022-2023. 
• Hunnebo 1:273 mfl, 0,125 mnkr per år under åren 2022-2023. 
• Gravarne 3:136 (fd Parkskolan), 0,125 mnkr per år under åren 2022-2023. 

Plan-verksamhet 

Kommunstyrelsen har efterfrågat en bedömning av resursbehovet i det fall en större industri blir verklighet. 
För kommunstyrelsens del behöver verksamheten anpassas för att möta denna ökade planering, dels i 
projektledningsfrågor, dels i exploateringsfrågor. För byggnadsnämndens del behövs först kapacitet i 
planeringsverksamheten och, i takt med att färdigplanerade områden ska byggas ut, behovet bedömas i 
övriga delar av verksamheten. 
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Översiktsplanen beräknas antas under 2022 och kommunen behöver planera för att genomföra de politiska 
intentioner som fastställs i den planen. Översiktsplanen tar höjd för två olika utvecklingsscenarier i 
kommunen. Ett scenario utgår ifrån att ett större område exploateras av en större industri för landbaserad 
fiskodling med stor samtidigt utbyggnad. Det andra scenariot är att samma område exploateras av fler men 
mindre verksamheter och därmed byggs ut successivt. 

Oaktat vilket av dessa scenarier som blir verklighet de närmaste åren kan byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen planera för att ta ett mera aktivt grepp kring detaljplaneringen i syfte att öka 
planberedskapen med möjlighet till eget inflytande över försäljning av bostads- och industritomter. 

I samband med att kommunens politiska styrgrupp för den nya översiktsplanen 2022 arbetade med den 
framtida markanvändningen i kommunen, tittade även denna grupp på vilka utvecklingsområden för 
bostäder som kan tänkas vara relevanta för att utöka kommunens planbuffert och därmed bemöta den 
expanderade befolkningen. Gruppen tog fram ett så kallat "snabbspår" och utgick ifrån nu gällande 
översiktsplan 2010 eftersom dessa områden redan är prövade översiktligt och det finns en politisk enighet 
kring att utveckling kan ske i dessa områden. Andra hänsynstaganden som gjorts i snabbspåret är om 
områdena bland annat anses vara relativt konfliktfria, kommunalt ägd mark, potential för helårsboende, 
utbyggnadsvolymen, infrastruktur, närhet till det nya utvecklingsområdet för industri och mycket mer. 

Byggnadsnämnden beslutade 2021-09-03 att föreslå kommunstyrelsen att besluta att påbörja planarbete för 
bostadsutbyggnad enligt viss rangordning. I nämndens beslut föreslås kommunstyrelsen avsätta cirka 
9,0 mnkr över tid, samt ett fortsatt uppdrag att återkomma med förslag ifråga om vem av kommunstyrelsen 
och bostadsbolaget som ska ha rollen som exploatör i respektive plan m.m. 

För att genomföra det så kallade snabbspåret behövs ökade resurser tillföras byggnadsnämnden för detalj-
planering (motsvarande en heltid) och kommunstyrelsen för därmed sammanhängande mark- och 
genomförande-frågor (motsvarande två halvtider). Om kommunen själv gör utredningarna inför antagande 
av detaljplaner behövs budget även i dessa delar. Är det fråga om bostäder kan sådana utredningar istället 
hanteras av bostadsbolaget. Eftersom beslut ännu inte fattats har dessa förslag inte tagits in i budget. 
Behovet av resurser är också beroende av i vilken takt kommunstyrelsen önskar genomföra detalj-
planeringen. 

Åren framåt kan behovet komma att öka ytterligare, beroende på vilken väg utvecklingen tar i kommunen. 
En större etablering får med stor sannolik följdeffekter i form av att andra verksamheter vill etablera sig i 
och kring kommunen med ökade krav på planberedskap. Det är emellertid för tidigt att göra beräkningar 
ännu. Från 2024 bedöms intäkter från projekten kunna täcka kostnaderna. På några års sikt innebär en sådan 
utveckling ökade försäljnings- och skatteintäkter som överstiger nu beskrivna initiala kostnader. 

 

 

Bilaga: Internbudget 2022 sifferbilaga för KS allmän verksamhet samt för KS teknisk verksamhet. 
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Internbudget 2022 Kommunstyrelsens allmänna verksamhet

Intäkter Personal- Drift Interna Kaptjänst Summa Intäkter Personal- Drift Interna Kaptjänst Summa
Verksamhet /Ansvar kostnader förvalt.ersätt kostnader förvalt.ersätt

Kommunstyrelsen 0 2 961 800 125 000 19 000 0 3 105 800 0 2 934 100 150 000 19 000 0 3 103 100
KS ofördelade medel 0 0 7 808 200 0 0 7 808 200 0 0 3 539 200 0 0 3 539 200
Kommunledning 0 2 168 500 276 000 10 900 0 2 455 400 0 1 558 000 256 500 10 900 0 1 825 400
Ekonomichef 102 000 6 422 000 10 163 800 37 500 573 000 17 094 300 37 000 6 141 600 8 068 000 47 500 572 000 14 792 100
Personalchef 0 5 196 400 3 467 200 118 100 272 500 9 054 200 0 4 946 200 3 469 200 117 700 271 200 8 804 300
Administrativ chef 3 282 587 7 161 234 3 160 377 2 384 077 0 9 423 100 3 102 100 7 132 900 2 953 000 2 278 200 146 400 9 408 400
Näringslivs- och utvecklingschef 11 599 600 13 681 900 3 991 100 485 900 0 6 559 300 10 645 300 13 327 600 3 353 100 485 900 0 6 521 300
Enhetschef arbetsmarknadsenheten 6 768 600 9 926 500 894 900 1 600 700 163 500 5 817 000 11 071 700 14 128 400 1 758 400 907 100 200 600 5 922 800
Räddningschef 9 471 400 12 154 800 9 206 500 1 370 600 1 400 600 14 661 100 9 445 100 12 082 100 9 406 100 1 019 500 1 400 800 14 463 400

Summa 31 224 188 59 673 134 39 093 077 6 026 777 2 409 600 75 978 400 34 301 200 62 250 900 32 953 500 4 885 800 2 591 000 68 380 000

Nettokostnad 75 978 400 68 380 000

Delsumma KS allmänna verksamhet budget 2021 68 380 000
Intäkter Personal- Drift Interna Kaptjänst Summa Kompensation för löneökning avtal 2021 612 000

Verksamhet kostnader förvalt.ersätt Kompensation för kostnadsökning med KPI (kommunledning) -4 600
Administration avdrag 140 -150 000

Kommunstyrelsen 0 27 700 -25 000 0 0 2 700 IT besparingar lägre kostnader 114 -500 000
KS ofördelade medel 0 0 4 269 000 0 0 4 269 000 Omorganisation allmän verksamhet 151 -600 000
Kommunledning 0 610 500 19 500 0 0 630 000 Drift ekonomisystem 120 500 000
Ekonomichef 65 000 280 400 2 095 800 -10 000 1 000 2 302 200 personalutvecklare 130 600 000
Personalchef 0 250 200 -2 000 400 1 300 249 900 Verksamhetsutvecklare 110 600 000
Administrativ chef 180 487 28 334 207 377 105 877 -146 400 14 700 driftmedel hälsoarbete 130 100 000
Näringslivs- och utvecklingschef 954 300 354 300 638 000 0 0 38 000 Näringslivsutvecklare 151 700 000
Enhetschef arbetsmarknadsenheten -4 303 100 -4 201 900 -863 500 693 600 -37 100 -105 800 Fibersatsning 114 1 670 000
Räddningschef 26 300 72 700 -199 600 351 100 -200 197 700 It-verksamhet 114 51 000

Löneverksamhet 130 51 000
Summa -3 077 012 -2 577 766 6 139 577 1 140 977 -181 400 7 598 400 Tillskott ofördelade medel exploatering 110 2 000 000

Tillskott ofördelade medel personalvård o utbildning 130 500 000
heltid-deltid 130 -600 000
återföring ofördelade medel se sammanställning 110 2 069 000

Nettokostnad 7 598 400 RAM KS allmänna verksamhet 2020 75 978 400

2022 2021

Förändring 2021-2022



Internbudget 2022 KS tekniska verksamheter

Intäkter Personal- Externa Interna Kaptjänst Summa Intäkter Personal- Externa Interna Kaptjänst Summa

Verksamhet kostnader driftkostn. förvalt.ersätt kostnader driftkostn. förvalt.ersätt

SBF Administration 0 1 231 500 1 292 867 20 000 0 2 544 367 0 1 330 700 1 164 800 20 000 0 2 515 500

Rådet för tillgänglighetsfrågor 0 34 200 5 100 0 0 39 300 0 34 200 5 100 0 0 39 300

Markförvaltning 13 146 500 3 965 200 2 291 500 31 000 314 400 -6 544 400 12 969 900 3 201 300 791 200 21 000 314 400 -8 642 000

Drift- och projektenhet 1 220 300 2 770 200 218 800 57 000 0 1 825 700 1 414 300 3 693 000 180 500 57 000 0 2 516 200

Anläggningar inkl GS & Fordon 18 546 525 8 994 300 8 135 130 10 957 695 6 758 000 16 298 600 16 306 000 8 285 700 7 353 200 10 924 700 6 750 000 16 982 400

Fastigheter 47 018 592 5 525 000 23 841 950 1 668 442 15 889 100 -94 100 46 252 400 6 459 700 21 919 500 1 740 000 16 115 400 -17 800

Hamnar 17 034 000 1 781 100 3 617 000 2 663 300 5 636 700 -3 335 900 16 274 300 1 857 700 3 071 400 2 919 200 5 636 700 -2 789 300

Lokalvård 9 771 300 9 489 800 387 300 0 8 400 114 200 10 119 500 9 831 200 511 900 0 8 400 232 000

Måltider 26 375 800 14 310 500 7 553 302 4 429 431 215 700 133 133 26 022 800 14 464 400 7 090 400 4 319 500 215 700 67 200

Summa 133 113 017 48 101 800 47 342 949 19 826 868 28 822 300 10 980 900 129 359 200 49 157 900 42 088 000 20 001 400 29 040 600 10 903 500

Nettokostnad 10 980 900 10 928 700

RAM KS tekniska verksamheter 2021 10 960 300

Intäkter Personal- Externa Interna Kaptjänst Summa KPI-uppräkning 1,8% -1 210 400

Verksamhet kostnader driftkostn. förvalt.ersätt Löneökning 248 200

Spar/effektivisering totalt -0,475 mnkr enl Budgetberedningens beslut

SBF Administration 0 -99 200 128 067 0 0 28 867 Parkeringstaxor -525 000

Rådet för tillgänglighetsfrågor 0 0 0 0 0 0 Anläggningsverksamhet -500 000

Markförvaltning 176 600 763 900 1 500 300 10 000 0 2 097 600 Taxeintäkter inte uppräknade av KPI 300 000

Drift- och projektenhet -194 000 -922 800 38 300 0 0 -690 500 Cirkulär Mat 250 000

Anläggningar inkl GS & Fordon 2 240 525 708 600 781 930 32 995 8 000 -709 000

Fastigheter 766 192 -934 700 1 922 450 -71 558 -226 300 -76 300

Hamnar 759 700 -76 600 545 600 -255 900 0 -546 600 Delsumma spar/effektivisering Budgetberedningens beslut -475 000

Lokalvård -348 200 -341 400 -124 600 0 0 -117 800 flytt budget Jlundin lön 80% (4 mån) -142 240

Måltider 353 000 -153 900 462 902 109 931 0 65 933 Tillgänglighetsanpassning fastigheter -400 000

Fysisk planering ( Öp & detaljplaner) 2 000 000

Summa 3 753 817 -1 056 100 5 254 949 -174 532 -218 300 52 200

Nettokostnad 52 200

RAM KS tekniska verksamheter 2022 10 980 900

Avvikelse ram - budget 0

2022 2021

Förändring 2021 - 2022
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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 
 
  



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: maria.stromberg@sotenas.se 

 

 
2021-10-26 | Tjänsteutlåtande | Kommunfullmäktige | Dnr KA 2021/1 | Sida 1(2) 

 
 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

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 68,8 mnkr, för 2023 97,2 
mnkr, för 2024 83,9 mnkr och för 2025 80,1 mnkr. 
 
I föreslagen investeringsbudget redovisas investeringsutgifter som anpassats till beslutad ram och 
gällande finansiella mål för budgetåret 2022 och planåret 2023. Förslagna investeringsutgifter för 
planåren 2024-2025 finns behov av nyupplåning om man inte i kommande budgetprocess ökar 
resultatnivåerna jämfört med antagen MRP 2022 plan 2024-2025.  
 
 
Mnkr inklusive särskilda 
satsningar 

2022 2023 2024 2025 

Kommunstyrelsen allmän verksamhet 6,8 9,0 5,1 1,7 
Kommunstyrelsen gata och park 16,2 13,1 17,7 19,4 
Kommunstyrelsen hamnar 3,5 4,6 6,5 5,0 
Kommunstyrelsen fastighet 7,3 9,2 11,7 15,7 
Kommunstyrelsen övrigt 0,2 0,7 0,7 0,7 
Utbildningsnämnden 1,2 2,7 2,8 1,2 
Omsorgsnämnden 2,6 2,0 0,5 0,5 
Särskild satsning Hunnebohemmet 25,0 50,0 35,0 35,0 
Särskild satsning Skredrisk 6,0 6,0 4,0 1,0 
Totalt 68,8 97,2 83,9 80,1 

 

Ärende 
För budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter anpassats till 
den ram som beslutats i mål- och resursplanen och det särskilda beslutet om att avsätta 
ytterligare 70 mnkr för Hunnebohemmet.  
 
Omprioritering har gjorts på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott där budget 
avsatts för brygga i Väjern under 2022, samt för lotsboden på Smögen och 



 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomichef 

Telefon: 0523-66 45 63 
E-post: maria.stromberg@sotenas.se 
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renovering/belysning av strandpromenaden norr om Sandbogen under planåren 2023-
2024. Projekten uppgår till sammanlagt 10,5 mnkr under åren 2022-2024 
 
För genomförande av ett eventuellt projekt att öka djupet i Smögens hamn krävs 
projektstart innan april 2023 om befintligt tillstånd för länsstyrelsens ska kunna nyttjas.  
 
För genomförande av detaljplanen Hällebo har budgeterats för en investeringsutgift om 12 mnkr 
under år 2025-2026. En diskussion om alternativ finansieringslösning förs med Sotenäsbostäder 
AB.  

Konsekvensbeskrivning 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.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat investeringsbudget daterad      
2021-11-15 

Bilaga/Bilagor 
• Investeringsbudget inklusive kommentarer  

Skickas till 
 
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen 
Räddningstjänst 
Administrativa avdelningen 
 

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Investeringsbudget 2022 - 2025 
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 68,8 mnkr, för 2023 97,2 
mnkr, för 2024 83,9 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.  
 
I föreslagen investeringsbudget redovisas investeringsutgifter som anpassats till beslutad ram och 
gällande finansiella mål för budgetåret 2022 och planåret 2023. Förslagna investeringsutgifter för 
planåren 2024-2025 finns behov av nyupplåning om man inte i kommande budgetprocess ökar 
resultatnivåerna jämfört med antagen MRP 2022 plan 2024-2025.  
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Belopp i tkr 
Budget 
2022+RÖ 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 

      
Hela kommunen - Summa 109 394 68 800 97 200 83 900 80 100 

      
Re-investeringsutrymme enligt MRP 2022 72 083 37 800 41 200 44 900 44 100 

      
Kommunstyrelsens allmänna verksamhet 11 034 6 850 8 960 5 110 1 700 
0002 - KS OFÖRDELAT 534     
0005 - BESLUTSSTÖDSSYSTEM HYPERGENE 100     
XXXX - PERSONALSYSTEM  350 1 700   
0043 - EKONOMISYSTEM 1 800     
0098 - DIGITALISERING 850 200 300 300 800 
1202 - RÄDDN. TJ FORDON 5 200 5 200 6 600 4 400 900 
1204 - RÄDDN. TJ ÖVRIGT/UTRUSTNING 1 100 1 100 360 410  
1207 - BRANDSKYDDSÅTG. VÄRMEKAMEROR 1 100     
Kommunstyrelsens tekniska verksamhet 78 461 58 170 83 530 75 540 76 660 

      
Särskild satsning 41 311 31 000 56 000 39 000 36 000 
- Särskild satsning; Hunnebohemmet 35 311 25 000 50 000 35 000 35 000 
- Särskild satsning; Skredrisk Hunnebostrand 6 000 6 000 6 000 4 000 1 000 

      
Gata, park och bad 26 606 16 220 13 130 17 740 19 360 
0401 - ASFALTERING BELÄGGNING GATOR 5 600 1 990 2 960 5 240 5 370 
0403 - UPPRUSTN TORGEN I BOVALL OCH VÄJERN 1 291 1 000    
0408 - GATUARBETEN EFTER VA-SANERINGAR 300     
0411 - STÄLLPLATSER ENL NÄRINGSL.STRAT. GENOMFÖ 406 70 0   
0419 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT UNDERH. PARKER 878 10 0 300 250 
0420 - OFFENTLIG RENHÅLLNING 534 200 400 400 400 
0421 - NYANLÄGGNING PARK ULEBERGSHAMN 150     
0422 - SALTBINGAR 200     
0466 - FORDON TEKNISKA 2 000 1 000 870 1 700 1 500 
0473 - UTBYTE GATUBELYSNING 1 292 1 200 1 000 1 500 1 740 
0476 - ENKELT AVHJÄLPTA HINDER (GATA) 112  100 100 100 
0481 - ÅTGÄRDER MURAR 500 500 300 1 000 500 
0502 - FÖRBÄTTRING/PLANERAT U-HÅLL BADPLATSER 573 0 250 500 1 000 
0509 - FÖRBÄTTR/PLANERAT UNDERHÅLL LEKPLATSER 1 201 500 250 500 500 
0402 - LADDSTOLPAR 867     
0471 - GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 952     
CYKELLEDER ENLIGT KSAU 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
XXXX - PARKERING DINGLEVÄGEN BOVALSTRAND, västra 
sidan mitt emot skolan.  150 150    
XXXX - BRYGGA VÄJERN 3 000 3 000    
XXXX - LOTSBODEN SMÖGEN  0 0 500   
XXXX - STRANDPROMENADEN FRÅN SANDBOGEN OCH 
NORRUT, renovering-belysning.  0 0 1 500 2 500  
XXXX - INDUSTRIOMRÅDEN GENOMFÖRANDE  4 600 4 600 3 000 2 000  
XXXX - HÄLLEBO 0 0   6 000 
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Belopp i tkr 
Budget 

2022+RÖ 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Budget 

2025 
0220 - GEOTEKNIK GAMLA HUNNEBO 300 0 0 0 0 
0019 - FÖRBÄTTRING SMÅBÅTSHAMNAR/BRYGGOR 3 400 1 000 1 800 2 500 2 500 
0029 - ÅTGÄRDER BETONG-/STENKAJER 4 700 2 500 1 300 2 000 2 500 
XXXX – SPRÄNGNING FISKEAKTIONEN SMÖGEN 0  1 500 2 000  
Fastighet 11 422 7 250 9 150 11 650 15 650 
0302 - EXTERNHYRESFINANS. INVESTERINGAR 50 0 50 650 650 
0307 - FIBERANSLUTNINGAR FASTIGHETER 165 0    
0315 - LEKPLATSER PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR 347 0 100 500 2 000 
0329 - HUNNEBOHEMMET PROJEKTERING 0 0    
0349 - TILLBYGGN. BRANDSTATION BOHUS-MALMÖN 194 0    
0362 - UTBYGGNAD SKALSKYDD 500 0 500 500 500 
0369 - STORKÖKSUTRUSTNING 305 0 500 500 500 
0303 - ÅTGÄRDER MYNDIGHETSTILLSYN LAGKRAV 1 135 0 500 1 000 500 
0331 - ÅTGÄRD PLAN ENERGIEFFEKTIVISERING 1 826 350 0 0 500 
XXXX - SKOLFASTIGHETER  0 0 2 000 2 000 4 000 
0399 - PLANERAT UNDERHÅLL 6 900 6 900 5 500 6 500 7 000 

Övrigt 1 033 200 650 650 650 
0035 - INVENTARIER MÅLTIDSENHETEN 483 200 450 450 450 
0045 - INVENTARIER LOKALVÅRD 550 0 200 200 200 
0004 - FASTIGHETSFÖRSÄLJNING (BYGGNADER) 0 0    
Utbildningsnämnden 1180 1 180 2 710 2 750 1 240 
0009 - INKÖP KONST I OFFENTLIG MILJÖ 380 380 410 450 440 
1011 - UTRUSTING DIGITALISERING UN 200 200 200 200 200 
1025 - NYA MÖBLER LÄROSALAR (inventarier) 500 500 500 500 500 
0529 - BYTE INVENTARIER IDROTTSHALLAR 200 100 100 100 100 
XXXX - KONSTGRÄS KUNGSHAMNSVALLEN 0  1 500 1 500  
Omsorgsnämnden 2 600 2 600 2 000 500 500 
XXXX - INVENTARIER 500 500 500 500 500 
XXXX  -INVENTARIER HUNNEBOHEMMET 0 0 1500   
XXXX – TRYGGHETSSKAPANDE LÖSNINGAR 1 500 1500    
XXXX – MODULER HYPERGERNE 600 600    
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Beskrivning investeringar 
Nedan beskrivs investeringar för budget 2022 med plan 2023 – 2025.  
 
Kommunstyrelsen 
Allmän verksamhet 
Upphandling av nytt personalsystem detta tillsammans med Lysekil och Munkedal. Beräknad 
implementering 2023.  
 
Digitaliseringsprojekt, fortsatt genomförande av digitalisering.  
 
Räddningstjänst 
En släckenhet med CAFS system och skärsläckare, i Hunnebostrand. Befintligt fordon är 20 år. 
(För 2023 ett höjdfordon kan bli en nödvändig resurs i räddningstjänstens organisation på grund 
av de planerade femvåningshusen på Förålarna i Väjern.) 
 
För att få en bättre arbetsmiljö i vagnhallen byggs en ”täcka” till för placering av bandvagn och 
brandbåt. 
 
Teknisk verksamhet 
 
Gata och park 
År 2022 påbörjas ett flerårigt projekt att genomföra detaljplaner för industrimark och 
förvaltningen föreslår att det område där efterfrågan är störst genomförs först. Färdigplanerade 
områden finns vid Bratteby och Hogenäs hamn.  
 
Utöver detta består de största projekten av upprustning av brygga, asfalteringsarbete enligt 
beläggningsplan, upprustning av torg, genomförande av cykelleder samt utbyte av 
gatubelysning mot modernare LED-armaturer med lägre energiförbrukning. Under 2022 
budgeteras för att köpa in fordon då maskinparken i dagsläget är ålderstigen.  
 
I investeringsbudget är utrymme avsatt för parkering vid grusplanen vid tennishallen på Smögen. 
Syftet är att använda området för kommunal parkering i avvaktan på uppdrag om detaljplane-
läggning.  
 
Hamnar 
Investeringarna inom hamnverksamheten avser förbättringar småbåtshamnar, bryggor och 
åtgärder betong- och stenkajer enligt underhållsplan. Ärende om att öka djupet i Smögens hamn 
har behandlats i kommunstyrelsens tekniska utskott inför beslut i kommunstyrelsen.  
 
Ifråga om den särskilda satsningen att åtgärda skredrisken i gamla Hunnebostrand pågår samråd 
kring utfyllnad med sten inför ansökan om miljötillstånd. Arbetet kan inledas när miljötillstånd 
erhållits och vunnit laga kraft.  
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Fastighet 
Av 2022 års belopp avser 6,9 mnkr planerat underhåll vilket motsvarar åtgärder som kan genom-
föras med förvaltningens nuvarande resurser för planering, upphandling, projektledning och 
projektuppföljning.  
 
Medel för åtgärder på skolfastigheter redovisas utöver planerat underhåll. Åtgärder i skol-
fastigheter kommer, liksom projektet Hunnebohemmet, att reducera behovet av planerat under-
håll. 
 
Lönsamheten av installation av solceller har undersökts i de kommunala byggnaderna och har 
inletts under 2021 och kommer fortsätta under 2022. 
 
Under 2022 avser projektering av Hunnebohemmet enligt ”alternativ 3” påbörjas. Projektet avser 
en av de beslutade särskilda satsningarna. Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 100 mnkr i 
mål- och resursplanen och därutöver ytterligare 70 mnkr, dvs. totalt avsatt 170 mnkr att fördelas 
enligt bilaga.  
 
Kommunstyrelsen övrigt 
Utrustning till måltid- och lokalvårdsverksamheterna som inte är fast monterad. 
 

Utbildningsnämnden 
Konst i offentlig miljö uppgår till 1 procent av det totala investeringsutrymmet. 
 
Nämnden kommer investera i digitaliseringsutrustning samt inventarier och möbler till lärosalar 
och idrottssalar.  
 

Omsorgsnämnden 
Nämndens investeringar år 2022 avser främst trygghetsskapande lösningar, moduler till 
beslutsstödsystemet Hypergene samt inventarier.  
 
Planåren 2023 - 2025 
För budgetåret 2022 och planperioden har förslaget till investeringsutgifter anpassats till 
den ram som beslutats i mål- och resursplanen och det särskilda beslutet om att avsätta 
ytterligare 70 mnkr för Hunnebohemmet. Detta innebär att det för föreslagen 
investeringstakt och nivå finns behov av nyupplåning under slutet av planåren om inte 
resultatnivåerna ökar kommande budgetår jämfört med antagen MRP 2022 plan 2024-
2025. 
 
För de närmaste åren finns även stora behov av investeringar i renovering och ombyggnad 
av skolbyggnader, inköp av höjdfordon som nödvändig resurs i räddningstjänsten, 
framtagande av industrimark, bostadstomter samt underhåll av kommunens byggnader 
och anläggningar.  
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I mål- och resursplanen har medel också avsatts för cykelleder de närmaste åren. Dessa 
medel omfattar för planåren även budgetmässig beredskap för specifika projekt tillsammans 
med Trafikverket, något som tidigare budgeterats separat. Budget för konstgräs på 
Kungshamnsvallen har reserverats för fastställt åtagande i avvaktan av beslut från idrottsförbund. 
 
För genomförande av detaljplanen Hällebo har budgeterats för en investeringsutgift om 12 mnkr 
under år 2025-2026. En diskussion om alternativ finansieringslösning förs med Sotenäsbostäder 
AB.  
 
För genomförande av ett eventuellt projekt att öka djupet i Smögens hamn krävs projektstart innan 
april 2023 om befintligt tillstånd för länsstyrelsens ska kunna nyttjas. På uppdrag av 
kommunstyrelsens arbetsutskott har även budget avsatts för brygga i Väjern under 2022, samt för 
lotsboden på Smögen och renovering/belysning av strandpromenaden norr om Sandbogen under 
planåren 2023-2024. Projekten uppgår till sammanlagt 10,5 mnkr under åren 2022-2024. 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-28 KA 2022/1 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Strömberg 
Ekonomichef 

 

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.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2023 
- 2026, budget 2023.  

Beslutsunderlag 
Planeringsförutsättningar MRP 2023 - 2026, budget 2023, daterad 2021-10-28 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
 
 

  
Maria Strömberg Maria Vikingsson 
Ekonomichef Kommundirektör 
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Planeringsförutsättningar 
MRP 2023 – 2026, 
budget 2023 
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Bakgrund 

Mål- och resursplanen är planen för kommunens verksamhet och ekonomi för det kommande 
budgetåret samt plan de tre kommande kalenderåren.  
 
Beslut om planeringsförutsättningar ligger till grund för att få fram beräkningsunderlag och 
preliminära ramar. Därför ingår antagande om befolkning samt skattesats. Dessa parametrar sätter 
gränsen/ger möjligheter till kommande beräkningar av skatteintäkter.  
 
Ytterligare grundförutsättningar i planeringsförutsättningarna avser investeringsvolymer samt 
avsättningar i budget för löne- och prisuppräkningar. Till det kommer att vara överens om de 
kortsiktiga finansiella målen. De långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk hushållning 
framgår i riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
 
När dessa parametrar är satta beräknas skatteintäkter för kommande år. Prognoser för skatte-
intäkter bygger på beräknar gjorda av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Skatteprognosen 
från december används för att beräkna preliminära ramar till nämnderna. Därefter kommer 
prognos i april. Denna prognos ligger till grund för beslut om ramar i juni.   
 
För att få fram preliminära ramar avgår medel för budgeterat resultat samt för övriga finansiella 
mål. Därefter görs avsättningar för löneökning, prisuppräkning, finansiella poster samt kapital-
kostnader (vilka bygger på kommande investeringsplan).   
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Budget- och uppföljningsprocessen, budgetår 2023 
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Allmänt kommunernas ekonomi 

Pandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. Den 
svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser, vilket gör att den offentliga 
sektorns skuld (Maastrichtskulden) har ökat. Trots detta beräknas skulden som andel av BNP 
minska i år, tack vare den starka BNP-tillväxten och de låga räntorna. Även kommande år räknar 
SKR med att skulden som andel av BNP minskar, från 37 procent 2021 till 29 procent av BNP 
2025. 
 
Trots sysselsättningsuppgången efter pandemins första fas ligger antalet arbetade timmar för 
andra kvartalet i år 2 procent lägre än kvartalet före pandemin. Det råder därmed ingen tvekan om 
att Sverige fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur. Inte förrän i mitten av 2023 antas timgapet 
i svensk ekonomi slutas, vilket innebär att de faktiskt arbetade timmarna når upp till de potentiellt 
beräknade timmarna, motsvande en normalkonjunktur. 
 
När svensk konjunktur nu stärks är det viktigt att gå från efterfrågestimulans till strukturåtgärder 
som gagnar den långsiktiga ekonomin. Det handlar särskilt om tre områden; få personer som står 
långt från arbetsmarknaden i arbete, att genomföra klimatrelaterade investeringar och att ställa 
om välfärden med hjälp av digitalisering och modern teknik. 
 
Brist på arbetskraft 
Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen bland grupper som står långt från 
arbetsmarknaden är att vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till näringslivet och till 
välfärden. Förutom arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner och regioner att 
förändra arbetssättet och i högre grad använda tekniska lösningar som ger invånarna möjlighet att 
själva göra delar av de tjänster som annars kräver personella resurser. Ett av skälen till den 
annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period med låg befolkningstillväxt. 
Den senaste prognosen från SCB visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt än i tidigare 
prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga som nu beräknas minska och 
befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste tio 
åren, även i antal räknat, är personer över 80 år. 
 
Demografins utveckling innebär att sjukvårdens kapacitet, i synnerhet personaltillgången, får 
svårt att matcha de ökande vårdbehoven. Därför behövs en omställning som gör det möjligt att 
öka effektiviteten och kvaliteten i vården. 
 
Klimatanpassningsåtgärder 
Sommarens översvämningar, liksom de senaste årens bränder både i Sverige och Europa tydliggör 
behovet av att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det är därför viktigt att både anpassa 
verksamheterna så att de i så låg grad som möjligt bidrar till koldioxidutsläpp, men även att 
anpassa samhället inför ett förändrat klimat. 
 
Attraktiv arbetsgivare 
En av de viktigaste frågorna för välfärden i dag och det kommande decenniet är kompetens-
försörjningen. Den demografiska försörjningskvoten varierar kraftigt mellan kommunerna och 
regionerna i dag och kommer att öka i nästan alla län fram till 2030. För att klara kompetens-
försörjningen behövs olika strategier för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt 
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kompetens. Det handlar både om att vara en attraktiv arbetsgivare och att hitta lösningar för ett 
hållbart arbetsliv. 
 
Färre brukare i äldreomsorgen 
Som SKR nämnde i Ekonomirapporten, maj 2021 har antalet hemtjänstmottagare och personer i 
särskilda boenden inte återhämtat sig efter nedgången under 2020. Minskningen har pågått fram 
till sommaren i år. Det är svårt att veta om det kommer att ske en snabb, långsam eller ingen 
återhämtning alls av antalet personer inom äldreomsorgen de närmaste åren. Skulle det bli en 
snabb ”återhämtning” av antalet hemtjänstmottagare och personer i särskilda boenden skulle det 
medföra en kraftig kostnadsökning i äldreomsorgen de närmaste åren. 
 
Riktade bidrag skapar problem för äldreomsorgen 
SKR har i de senaste årens Ekonomirapporter lyft hur ökningen av riktade, statliga satsningar – 
trots vällovliga intentioner – har skapat många problem för kommuner. Detaljstyrning genom 
korta, statliga satsningar medför ofta ökade kostnader och minskad effektivitet och de främjar 
sällan den utveckling som är nödvändig för att hantera de kommande utmaningarna.  
 
Kommunernas ekonomi fram till 2025 
Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser förhållandevis goda ut de närmaste åren. En stark 
utveckling av skatteintäkterna enligt SKR:s senaste prognos gör att utsikterna är bättre än i vårens 
Ekonomirapport. Lika stor betydelse för den sammantagna bilden har den förväntade kostnads-
utvecklingen, som är klart lägre än i tidigare bedömning. Befolkningsprognosen som ligger till 
grund för dessa beräkningar visar på en svagare befolkningsökning än föregående prognos. Inte 
minst bland de yngsta, där skillnaderna är stora.  
 
Under prognosåren väntas skatteintäkterna öka med i genomsnitt 4 procent per år. Skatte-
underlagsprognosen är högre än vid vårens Ekonomirapport, och år 2025 motsvarar skillnaden 
över 9 miljarder kronor i högre skatteintäkter, vilket är jämförbart med en verksamhetsvolym på 
drygt 1 procent. Nästan hälften av skillnaden uppstår redan 2021. 
 
Stora behov av upprustning av befintliga anläggningar tillsammans med goda ekonomiska förut-
sättningar de närmaste åren gör att vi tror på fortsatt höga investeringsutgifter. 
 
 
Källa: Sveriges kommuner och regioners (SKR) Ekonomirapport oktober 2021, 2021-10-19. 
  



 
 

   KA 2022/1    Datum: 2021-10-28 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 7 av 22 

Budgetförutsättningar 

Samhällsekonomisk utveckling 

BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP helåret 2019, året före pandemin. Men för att 
återföra konjunkturläget till det som gällde före krisen krävs en BNP-nivå som är högre än så. 
Den långsiktiga BNP-trenden innebär en viss årlig ökning och en återhämtning av konjunkturen 
förutsätter att man ”tar igen den tillväxt som gått förlorad”. 
 
I prognosen antas att tim- och BNP-gapen sluts under den andra halvan av 2023 då den svenska 
ekonomin antas nå ”normalkonjunktur”. En tydlig nedgång i andelen arbetslösa väntas ske 
kommande år, givet hög efterfrågetillväxt 2021–2022, men vi bedömer att arbetslösheten i flera 
år kommer att ligga högre än före krisen. Den höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 2021 
och 2022 manifesteras i ett skatteunderlag som också ökar starkt: med drygt 4 procent per år. 
Främst är det lönesumman som driver uppgången. 
 
Att arbetsmarknaden beräknas bli mer stram under 2024 och 2025 är grunden för vår bedömning 
om snabbare löneökningar mot slutet av perioden. I det medelfristiga scenariot (för 2024 och 
2025) är det utbudet i ekonomin som sätter gränserna för tillväxten, inte minst arbetskraftens 
storlek. Ekonomin kan inte växa snabbare än dess tillgängliga resurser; arbete, kapital och 
teknologi. 
 
Disponering av resultatutjämningsreserven 

I SKR:s prognos är det möjligt att använda reserven under åren 2023 – 2025: 
 

 
 
Slutavräkningar 

Slutavräkning 2020: totalt en negativ korrigeringspost med -532 kronor per invånare. 
Slutavräkning 2021: totalt en positiv korrigeringspost med +1 045 kronor per invånare. 
Slutavräkning 2022: totalt en positiv korrigeringspost med +189 kronor per invånare. 
 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 
 
Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKR:s prognos för timlöneökningarna för 
anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. 
Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden 
enligt SKR:s prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. 
 
 
Källa: Sveriges kommuner och regioners (SKR) cirkulär 21:35, 2021-09-30 
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Sotenäs förutsättningar 

Befolkning 

Mellan åren 2011 – 2020 har antalet invånare ökat med 93 invånare. Födelsenettot har under hela 
perioden varit negativ och kompenserats av ett positivt inflyttningsnetto. Befolkningen 
kännetecknas av hög medelålder. Det har medfört en hög demografisk försörjningskvot. 
Kommunen har gått från en försörjningskvot om 0,87 (2011) till 1,00 (2020). Det innebär att antal 
invånare 0 - 19 år samt 65 år och äldre år 2020 är lika många som antal invånare i ”arbetsför 
ålder”, 20 - 64 år.  
 
Antagande i budget 2023 
I framräkning av skatteintäkter och kommunal utjämning är viktigt att vara försiktig i antagande 
om befolkning. Det föreslås därför att även fortsättningsvis att dessa prognos utgår ifrån eget 
befolkningsantagande. Befolkningen uppgick 2020-12-31 till 9 100 invånare. Under året har en 
ökning skett och per 26/10 2021 uppgår befolkningen till 9 132. Uppgiften är preliminär, men 
indikerar ändå på en ökning jämfört med tidigare år. I MRP 2022 bygger skatteintäkterna år 2022 
och planen på en befolkning om 9 060 invånare. 
 
Förvaltningen föreslår att öka befolkningstalet för budget 2023 och framåt till 9 080 invånare.  
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Driftbudget 

Tabellen nedan utgår från ett befolkningsantagande på 9 080 invånare, senaste skatteprognosen 
från SKR (30/9 2021), samt beslut om kommande effektivisering/ramjustering enligt MRP 2022. 
Det innebär att intäkterna och årens resultat utvecklas på följande sätt: 
   

 
 
 
Driftbudgetens påverkan på investeringsbudgeten 

Årets finansierade investeringsutrymme utgör årets avskrivningar samt årets resultat. 
Investeringar inom detta utrymme kan självfinansieras till 100 procent. Investeringsvolymer 
utöver detta utrymme finansieras genom upparbetad likviditet i kassa/bank, alternativt genom 
upplåning. För att undvika upplåning behöver delar av beslutade särskilda satsningar rymmas 
inom årets finansierade investeringsutrymme. 
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Investeringar 

Enligt kommunfullmäktiges riktlinje för god ekonomisk hushållning ska investeringarna under 
mandatperioden i kommunen finansieras med egna medel. Reinvesteringar finansieras genom 
årets avskrivningar och årets resultat. Särskilda satsningar som inte ryms inom utrymmet för årets 
avskrivningar och årets resultat kan finansieras med hjälp av tidigare upparbetade likvida medel.  
 
Investeringstakten i kommunen har varit relativt låg de senaste åren. För kommande år finns ett 
stort investeringsbehov, bl.a. till följd av beslutade särskilda satsningar på Hunnebohemmet och 
skredriskåtgärder i Hunnebostrand. KF beslutade i juni 2021 att genomföra byggnation av 
Hunnebohemmet enligt alternativet där investeringen estimerats till 170 mnkr (år 2020 – 2026). 
Därtill beslutades i MRP 2022 om skredförebyggande åtgärder om 17 mnkr (år 2022 – 2025). 
Kassa/bank uppgår idag till cirka 130 mnkr vilket betyder att kassan beräknas vara tömd år 2024 
enligt ovan scenarie LÅNA, och vara nära tömd år 2025/2026 enligt ovan scenarie FINANSIERA. 
De särskilda satsningarna kommer därför delvis behöva finansieras inom utrymmet för 
reinvesteringar (årets avskrivningar och resultat), då målet för god ekonomisk hushållning innebär 
att investeringarna över mandatperioden finansieras med egna medel. De särskilda satsningarna 
kommer sannolikt, förutom krav på finansiering, också medföra en ökning av driftskostnader. 
 
Ovanstående uppställning av drift- och investeringsbudget innebär att årets investeringar 
inklusive särskilda satsningar kan självfinansieras då årets resultat minst uppgår till budgeterade 
volymer och reinvesteringsutrymmet begränsas till 45 mnkr i snitt per år under mandatperioden. 
Resterande del av investeringsutrymmet behöver avsättas för de beslutade särskilda satsningarna 
för att investeringarna ska kunna finansieras utan upplåning, inklusive finansiering genom 
upparbetad likviditet i kassa/bank. 
 
Koncernen 
Behov av investeringar spås öka för kommunkoncernen. Framförallt för VA-bolaget men också 
för bostadsbolaget. Kommunfullmäktiges långsiktiga investeringsmål för kommunkoncernen 
innebär att kommunkoncernens belåning inte ska överstiga en nivå som motsvaras av belånings-
taket hos Kommuninvest.  
 
Långsiktiga finansiella mål 

 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och kommunal utjämning ska under mandatperioden 
2019 – 2022 minst uppgå till 1,0 procent. Därefter ska det långsiktiga resultatet uppgå till 2 
procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, under varje mandatperiod.   

  
 Kommunkoncernens belåning ska inte överstiga en nivå som motsvaras av belåningstaket hos 

Kommuninvest 
 

 Investeringsvolymen ska över en mandatperiod inte överstiga summan av årens avskrivningar 
och årens resultat, därtill kan investeringar för särskilda satsningar ingå förutsatt att de 
finansieras med egna medel. 

 
 Verksamhetens nettokostnad ska minska över tid  

 
Långsiktiga finansiella mål är beslutade i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserven, KF 2020-11-26 § 123.  
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Nettokostnadsavvikelse kommunens verksamheter 

Nettokostnadsavvikelse: positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och 
negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas 
nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt p.g.a. förändringar i kostnadsutjämningen. Detta påverkar 
jämförbarheten med tidigare år.  
 
Diagrammen visar hur nettokostnadsavvikelsen utvecklats sig de senaste fyra åren. Sammantaget 
innebär det att kommunen har ett högre kostnadsläge än statistiskt förväntat med motsvarande 
28 mnkr år 2020 (exkl. LSS). Största avvikelserna i mnkr återfinns inom grundskola och 
äldreomsorg. I statistiken syns effekter av insatta åtgärder under de senaste åren. 
 

 
 

 
 
Källa: kolada.se 
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Personalnyckeltal 

Antal årsarbetare har minskat under flera år, för att öka igen under åren 2020 och 2021.  
 
Sjukfrånvaron har ökat under senaste åren, och långtidsfrånvaron har ökat 2021 jämfört med 
tidigare år. Jämfört med övriga kommuner har Sotenäs en relativt hög sjukfrånvaro.  
 

Årsarbetare, antal 2017 2018 2019 2020 
Aug 
2021 

Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet 89 92 82 85  
Grundskola F-9 141 152 143 151  
Gymnasieskola/komvux 4 3 10 11  
Individ- och familjeomsorg 18 19 18 18  
Kultur och fritid 16 17 14 11  
Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 328 305 286 289  
Övrig verksamhet 148 169 160 169  
Antal årsarbetare totalt 779 764 740 772 775 

  

 Sjukfrånvaro, i % 2017 2018 2019 2020 
Aug 
2021 

Sjukfrånvaro för kommunalt anställda < 30 år, (%) 7,7 6,4 9,5 13,1 8,7 
Sjukfrånvaro för kommunalt anställda 30-49 år, (%) 6,3 5,6 7,1 8,5 9,6 
Sjukfrånvaro för kommunalt anställda >49 år, (%) 7,1 6,9 7,1 8,5 10,1 
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 6,8 6,3 7,3 8,9 9,8 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, > 59 dagar som andel av total 
sjukfrånvaro - 42,9 49,3 38,2 56,1 

 

 
 

  
 
Källa: kolada.se 
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Finansiella analyser och jämförelser kommuner emellan 

Verksamhetsnyckeltal – en jämförelse i norra Bohuslän 

Förskola 
Sotenäs har haft få barn per årsarbetare i förskolan, sedan 2019 - 2020 är fördelningen mellan 
kommunerna relativt jämn. Andelen högskoleutbildad personal ligger stadigt högt i Sotenäs.  

      
 
Grundskola 
Antal elever per lärare (årsarbetare) är relativt lika i samtliga kommuner i norra Bohuslän. 
Andelen elever i åk 6 som klarar kunskapskraven har sjunkit de senaste åren. Eleverna i åk 9 i 
presterar mycket bra i jämförelsen av andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen, även 
antalet meritpoäng i åk 9 är högt i Sotenäs. 

           
 

      
 
Gymnasieutbildning 
Trots en hög andel elever med godkänt i alla ämnen i årskurs 9 och höga meritpoäng är det inte 
lika många av Sotenäs kommuns invånare i gymnasieålder som klarar att ta examen i gymnasiet 
eller studiebevis inom 4 år, jämfört med eleverna i Munkedal och Tanum. 
 
Andel invånare 25 - 65 år med eftergymnasial utbildning är dock relativt hög i jämförelsen. 
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Äldreomsorg   
Andel invånare 80 år och äldre ligger betydligt högre i Sotenäs jämfört med övriga kommuner, 
även det genomsnittliga antalet beviljade timmar per brukare ligger högt. Antal olika personer 
en hemtjänsttagare möter under 14 dagar är också fler i Sotenäs jämfört med övriga.  
 
Andelen invånare 80 år och äldre som bor i särskilda boenden är högre i Sotenäs jämfört med 
övriga kommuner, samtidigt är brukarnöjdheten väldigt hög. 

      
 

      
 

           
Källa: kolada.se 
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Finansiell jämförelse – kommunerna i Västra Götaland och Hallands län 

Den finansiella analysen syftar till att redovisa var Sotenäs kommun befinner sig och hur 
kommunen har utvecklats finansiellt under 2018 - 2020 i förhållande till övriga kommuner i 
Västra Götaland och Hallands län. Rapporteringen är genomförd av KommunForskning i 
Västsverige (KFi). Finansiella profilen görs genom att mäta åtta finansiella nyckeltal i fyra 
perspektiv vilka är väsentliga när en kommuns ekonomi analyseras.  
 
Nedanstående spindeldiagram visar på utvecklingen av Sotenäs finansiella profil mellan åren 
2018 - 2020.  

 
 
I jämförelse mellan 2018 och 2020 stärks kommunens finansiella profil inom två av de fyra 
perspektiven dvs. för den långsiktiga handlingsberedskapen och inom riskperspektivet. Det 
beror på skattefinansieringsgrad av investeringar och oförändrad skattesats, samt förbättrade 
finansiella nettotillgångar. Kontroll över det finansiella resultatet försvagades något under 
perioden, medan kortsiktig handlingsberedskap förblev oförändrad. Sammanfattningsvis är den 
finansiella profilen relativt oförändrad 2020 jämfört med 2018. 
 
Sotenäs har ett tillfredställande på gränsen till starkt finansiellt läge. Resultatnivåerna exklusive 
jämförelsestörande poster bör dock de närmaste åren uppgå till minst 3 procent i förhållande till 
verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar.  
 
Det är viktigt att Sotenäs fortsätter att arbeta med att skapa ett finansiellt utrymme för att möta 
ökade investeringsbehov, ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar, samt negativa 
effekter av corona-krisen.  
 
Kort analys av några nyckeltal 
 
Resultat före extra ordinära poster 
Resultatet i förhållande till verksamhetens kostnader uppgick för dessa år 2018 till 1,5 procent. 
För 2019 försvagades resultatet till 1,0 procent, för att 2020 förbättras till 2,7 procent. Snittet i 
länen uppgick 2020 till 4,1 procent.  
 
Soliditet 
Sotenäs kommun har år 2020 en soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser som uppgår till 
39 procent, vilket är högre jämfört med snittet i länen (snitt 23 procent). Det innebär att Sotenäs 
har den 8:e starkaste soliditeten i länen.  
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Kassalikviditet 
En förbättring har skett mellan åren 2018 och 2020 från 124 procent till 139 procent, vilket är 
högre än genomsnittet i länen (snitt 111 procent). Därmed har Sotenäs den 7:e starkaste kassa-
likviditeten i länen.  
 
Skattesats 
Skattesatsen på 21,99 kronor var år 2020 30 öre högre än genomsnittet bland länens kommuner 
(snitt 21,69 kronor).  
 
Budgetföljsamhet 
Nämndernas budgetföljsamhet har gått från -0,5 procent år 2018 till +2,2 procent år 2019 och 
+2,5 procent år 2020. En avvikelse på +/- 1 procent utgör normalt inga större problem, utan det 
är stora negativa budgetavvikelser på nämndsnivå som bör undvikas.  
 
 
Finansiella analyser och jämförelser koncern 

 
 
Sotenäs koncern har år 2020 en högre soliditet (24 procent) jämfört med snittet i länen (21 
procent). Den sker en marginell förbättring av den finansiella profilen för Sotenäs 
kommunkoncern mellan 2018 och 2019. Kassalikviditeten (158 procent) är också högre än 
snittet i länen (92 procent). 
 
Koncernen redovisade år 2020 ett lägre resultat dividerat med verksamhetens bruttokostnad 
jämfört med snittet i länen (4,6 procent). Egenfinansieringsgraden av investeringar var högre 
(118 procent) jämfört med snittet i länen (78 procent). 
 
Sotenäs kommunkoncerns finansiella utveckling år 2018 – 2020 resulterade i en förbättrad 
finansiell profil. Utifrån profilen, jämfört med snittet i länen, hade koncernen vid utgången av 
2020 ett starkare utgångsläge än under 2018. 
 
 
Källa: KFi – KommunForskning i Västsverige, Finansiella profiler 2018-2020 
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Förklaring och tolkning av den finansiella profilen 

Den finansiella profilen redovisas i ett så kallat spindeldiagram. Diagrammet används för att 
beskriva kommunens finansiella ställning. Den innehåller åtta nyckeltal och fyra viktiga 
finansiella perspektiv. 
 
Fyra axlar/perspektiv 
De fyra perspektiven är: Kontrollen över finansiella utvecklingen, långsiktig handlingsberedskap, 
riskförhållande och kortsiktig handlingsberedskap. Varje perspektiv mäts via de närmast liggande 
nyckeltalen. Det innebär att varje nyckeltal ingår i två perspektiv. 

 
 
Åtta nyckeltal 
Diagrammet innehåller åtta nyckeltal. Borgensåtagande, budgetföljsamhet, finansiella netto-
tillgångar, kassalikviditet, nettokostnadsandel, investeringsvolym, resultat före extraordinära 
poster, genomsnittligt resultat före extra ordinära poster under de tre senaste åren, skatte-
finansieringsgrad av investeringar samt soliditet.  

Skalan 
Diagrammet har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. I analysen av kommunerna i Västra Götaland 
och Halland (55 st) fördelades poängen enligt följande: Kommunerna med de fem starkaste 
observationerna inom varje nyckeltal fick en femma, de elva följande en fyra, de 24 därpå en trea, 
de elva därefter en tvåa och de fem svagaste fick en etta. Poängen har således fördelats enligt en 
normalfördelningskurva. 
 
Poäng och genomsnitt  
Den heldragna linjen visar de olika poäng som den analyserade kommunen har fått för varje 
enskilt nyckeltal resp. för de fyra sammanvägda axlarna. Den streckade ringen i mitten visar trean 
i den analyserade gruppen. Ligger kommunen utanför den streckade ringen har den ett starkare 
värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. Den heldragna linjen redovisar den finansiella 
profilen för den analyserade kommunen. 
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Inriktningsbeslut planeringsförutsättningar 

 
Kortsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

 Resultat år 2023 ska uppgå till minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 
(vilket motsvarar cirka 18 mnkr) 

 Investeringsvolymen år 2023, samt 2024 - 2026:  
o Investeringsvolymer uppgår under mandatperioden till i snitt 58 mnkr per år där 

även delar av de särskilda satsningarna ingår. 
o Reinvesteringar: årets avskrivningar + årets resultat. (I snitt 45 mnkr per år under 

mandatperioden, utrymme därutöver finansierar särskilda satsningar) 
o Särskild satsning år 2023: 45 mnkr Hunnebohemmet + 6 mnkr skredrisk 

Hunnebostrand 
 Verksamhetens nettokostnad ska minska över tid  

 
Befolkningsantagande 

Som grund för kommande års beräkning av skatter och bidrag görs ett eget befolknings-
antagande som uppgår till 9 080 invånare och ingen ökning de kommande åren. 
 
Utdebitering 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad 21,99 kr.  
 
Löner och prisförändring 

För åren 2023 - 2024 föreslås nedanstående uppräkningar enligt SKR:s cirkulär 20:35. För åren 
2025 - 2026 ligger nivåerna kvar som för 2024. 
 

 2023 2024 2025 2026 
Lön 2,7 2,3 2,3 2,3 
KPI 2,0 2,2 2,2 2,2 

 
 
Investeringar 

I kommande investeringsplan år 2023 – 2026 ingår särskilda satsningar på Hunnebohemmet 
(115 mnkr) och skredrisk i Hunnebostrand (11 mnkr) med totalt 126 mnkr (192 mnkr under 
perioden 2020 – 2026). Budgeterade resultatnivåer innebär att kommunen med egna medel kan 
finansiera dessa investeringar. Förutom budgeterade resultat förväntas upparbetad likviditet att 
utnyttjas under dessa år.  
 
Förslag till nämnderna 

En anpassning av minskade nettokostnader innebär att den löpande verksamheten tar 
mindre i anspråk av skatteintäkter och kommunal utjämning, samt att nettokostnaden 
sannolik närmar sig referenskostnaden, vilket bidrar till en god ekonomisk hushållning i 
Sotenäs kommun. Det innebär att för budgetår 2023 att verksamhetens kostnader bör minska 
enligt beslut i Mål- och resursplan 2022 – 2025. 
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Tidplan budget 2023 

 
Budget 2023 

 

Sammanträde  Ärende Ärendetyp Ansvarig 

Feb    Ny skatteprognos, beräkning av preliminära ramar 
 

 Ekonomichef 

Feb    Budgetanvisningar går ut till nämnderna baserat på beslutade 
planeringsförutsättningar och senaste skatteprognosen 

Info Ekonomichef 

Feb V 7 14-15 /2 Presidier och 
Budgetberedning 

Kvalitetsdagar: uppstart ny budget, nämnderna presenterar investeringar i 
ny mandatperiod, omvärldsanalys etc. 

  

Feb V 8 23/2 KSAU Budgetupptakt  
 

Info Ekonomichef 

Mars V 13 30/3 KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder förslag till egen rambudget 
2023 

Förslag till beslut K-direktör 
/SBF-chef 

April V 14 6/4 MNAU Miljönämndens arbetsutskott bereder förslag till rambudget 2023 
 

Förslag till beslut Miljöchef 

April V 14 7/4 BNAU Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder förslag till rambudget 2023 
 

Förslag till beslut Byggchef 

April V 14 7/4 ONAU Omsorgsnämndens arbetsutskott bereder förslag till rambudget 2023 
 

Förslag till beslut Omsorgschef 

April V 15 12/4 UNAU Utbildningsnämndens arbetsutskott bereder förslag till rambudget 2023 
 

Förslag till beslut Utbildningschef 

April V 15 13/4 KS Kommunstyrelsen beslutar förslag till egen rambudget 2023 
 

Beslut K-direktör 
/SBF-chef 

April V 16 20/4 MIMB (SML) Miljönämnden beslutar förslag till rambudget 2023 
 

Beslut Miljöchef 

April V 16 21/4 BN Byggnadsnämnden beslutar förslag till rambudget 2023 
 

Beslut Byggchef 

April V 16 21/4 ON Omsorgsnämnden beslutar förslag till rambudget 2023 
 

Beslut Omsorgschef 

April V 17 26/4 UN Utbildningsnämnden beslutar förslag till rambudget 2023 
 

Beslut Utbildningschef 

Maj V 18 4/5 Budgetberedning Dialog med nämndernas presidier 
 

  

Maj  V 21 25/5 KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder MRP 2023 – 2026, budget 2023 
samt borgensavgifter och skattesats 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Maj V 21 25/5 CSG Information/Förhandling budget 2023 
 

Förhandling Personalchef 
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Budget 2023 
 

Sammanträde  Ärende Ärendetyp Ansvarig 

Juni 
 

V 22 1/6 KS 
 

Kommunstyrelsen bereder beslut för MRP 2023 – 2026, budget 2023 
samt borgensavgifter och skattesats 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Juni V 24 15/6 KF Kommunfullmäktige beslutar MRP 2023 – 2026, budget 2023 samt 
borgensavgifter och skattesats 

Beslut Ekonomichef 

Okt V 39 27/9 MNAU Miljönämndens arbetsutskott bereder internbudget 2023  
 

Förslag till beslut Miljöchef 

Okt V 40 4/10 UNAU Utbildningsnämndens arbetsutskott bereder internbudget 2023 
 

Förslag till beslut Utbildningschef 

Okt V 40 6/10 ONAU Omsorgsnämndens arbetsutskott bereder internbudget 2023 
 

Förslag till beslut Omsorgschef 

Okt V 40 6/10 BNAU Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder internbudget 2023  
 

Förslag till beslut Byggchef 

Okt V 41 12/10 MIMB (SML) Miljönämnden beslutar om internbudget 2023 
 

Beslut Miljöchef 

Okt V 42 18/10 UN Utbildningsnämnden beslutar internbudget 2023 
 

Beslut Utbildningschef 

Okt V 42 20/10 BN Byggnadsnämnden beslutar om internbudget 2023 
 

Beslut Byggchef 

Okt V 42 20/10 ON Omsorgsnämnden beslutar om internbudget 2023 
 

Beslut Omsorgschef 

Okt V 43 26/10 KSAU Efter valet: Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslag till beslut för 
MRP 2023 – 2026, budget 2023 och skattesats 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Nov V 45 9/11 KS Efter valet: Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut för MRP 2023 – 
2026, budget 2023 och skattesats 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Nov V 46 16/11 KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder internbudget 2023 Förslag till beslut K-direktör 
/SBF-chef 

Nov V 46 16/11 KSAU Nämnderna återkopplar sina internbudgetar 2023 till Kommunstyrelsen 
 

Info Ekonomichef 

Nov V 46 16/11 KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder investeringsbudget 2023 
 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Nov V 46 16/11 KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder planeringsförutsättningar MRP 
2024 – 2027 budget, 2024 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Nov V 47 23/11 KF Efter valet: Kommunfullmäktige beslutar MRP 2023 – 2026, budget 
2023 och skattesats 

Beslut Ekonomichef 

Nov V 48 30/11 KS Kommunstyrelsen beslutar om internbudget 2023 
 

Beslut K-direktör 
/SBF-chef 

Nov V 48 30/11 KS Nämnderna återkopplar sina internbudgetar 2023 till Kommunstyrelsen Info Ekonomichef 
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Nov V 48 30/11 KS Kommunstyrelsen bereder investeringsbudget 2023 
 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Nov V 48 30/11 KS Kommunstyrelsen bereder planeringsförutsättningar MRP 2024 – 2027, 
budget 2024 

Förslag till beslut Ekonomichef 

Dec V 50 14/12 KF Kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget 2023  
 

Beslut Ekonomichef 

Dec V 50 14/12 KF Kommunfullmäktige beslutar om planeringsförutsättningar MRP 2024 – 
2027, budget 2024 

Beslut Ekonomichef 
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Delegationsbeslut 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-11-17 93136 

 
Delegationsbeslut - Överföring av 
investeringsmedel ÖP avseende 2021. 

2020/000001 

2021-11-17  
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2021-10 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2021-11-16 93131 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud efter 
avrop i DIS personbilar o lätta transportfordon 
avseende 4 elbilar för långfärd 

2021/000811 

2021-11-16 93112 
 

Delegationsbeslut Begäran om utlämnande av 
allmän handling, Sekretessprövning, Risk- och 
sårbarhetsanalys 2019 

2019/001131 

2021-11-16 93083 
 

Delegationsbeslut - ansökan om överlåtelse av 
arrende på Malmön för brygga 

2020/000449 

2021-11-16 93081 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
kommunal, offentlig plats för glasskiosk vid 
Tångenbadet under säsongen 2022. 
A412.366/2021 

2021/000812 

2021-11-16 93067 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om arrende för 
brygga på Hasselön 1:74 

2020/000825 

2021-11-15 93040 
 

Delegationsbeslut-arrende för brygga 2017/000848 

2021-11-15 92995 
 

Delegationsbeslut- arrende för brygga, Hunnebo 
1:461 

2020/000584 

2021-11-15 92989 
 

Delegationsbeslut-ansökan om arrende, 
Gravarne 3:1 

2016/001040 

2021-11-12 93012 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
att få ställa upp en container på Nygatan 12 i 
Kungshamn. A612.577/2021 

2021/000940 

2021-11-11 92943 
 

Delegationsbeslut, Tomtkö- Förlängning av 
byggnadsskyldighet Finntorp 2:319 

2019/001231 

2021-11-11 92809 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0611-350-1 Sandön 1:1 

2021/000925 

2021-11-10 92972 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
filminspelning på Storgatan på Smögen. 
A638.837/2021 

2021/000961 

2021-11-09 92958 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0711-398-2-01 på fastighet Vägga 2:262 
sjöbod och brygga 

2021/000787 

2021-11-04 92906 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan om 
att få ställa upp vaccinationsbuss för TBE i 
Hunnebostrand under 2022. A533.867/2021 

2021/000920 



 
  Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-11-03 92867 

 
Delegationsbeslut - överlåtelse av arrendeavtal 
0311-406 gällande sjöbod med brygga på 
fastighet Hunnebo 1:647 

2021/000888 

2021-11-02 92897 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter Topo Studio Arkitekter AB 

2020/000445 

2021-11-02 92896 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i DIS 
tekniska konsulter Spectra Consult Skövde AB 

2020/000445 

2021-11-02 92796 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0511-024-2 sjöbod/brygga Hasselön 
1:74 

2021/000893 

2021-11-01 92790 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
rekryteringstjänst anställning kommundirektör 

2021/000861 

2021-11-01 92763 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om överlåtelse av 
arrende 0911-144-1 Malmön 1:325 

2021/000874 

2021-10-28 92767 
 

Delegationsbeslut - Underteckna 
förmedlingsuppdrag försäljning fastighet 
Gravarne 1:306 

2021/000224 

2021-10-28 92765 
 

Delegationsbeslut - Överföring av 
investeringsmedel Asfalt/Beläggning/Gator till 
Trafiksäkerhetsprojekt 

2021/000914 

2021-10-28 92695 
 

Överlåtelse av arrende 0711-231-2 på Tången 
42:1 sjöbod och brygga. 

2019/000694 

2021-10-26 92412 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om arrende på 
Gravarne 3:1 angränsande till Gravarne 3:50 
brygga 

2018/001166 

2021-10-20 92542 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud i 
upphandling av ramavtal miljöinspektör 
handläggare främst förorenad mark 

2021/000767 

2021-10-20 92503 
 

Delegationsbeslut godkännande av tertialbokslut 
jan-aug 2021 VN inklusive bilaga 

2021/000440 

2021-10-20 92498 
 

Delegationsbeslut om att förlänga ramavtal 
förpackningsmaterial matdistribution, VästUpp. 
Sotenäs kommun agerar som inköpscentral i 
denna upphandling och förvaltar ensam avtalet 
för de kommunerna som omfattas av ramavtalet. 

2019/000853 

2021-10-19 92445 
 

Delegationsbeslut-markupplåtelseavtal för 
elledning, Heljeröd 1:29 och 1:30 

2021/000620 

2021-10-19 92421 
 

Delegationsbeslut - Gemensamhetsanläggning 
Ellene 2:86 

2021/000435 

2021-10-19 92316 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 09-014-1 och 09-014-2 på Malmön 
1:219 sjöbod 

2021/000826 

2021-10-19 92298 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse av 
arrende 01001620 och 01001630 på del av 
Gravarne 3:1 mark för garage. 

2021/000827 

2021-10-19 92027 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om köp av mark 
Askums- Anneröd 1:10 

2013/000049 

2021-10-19 91952 
 

Tilldelningsbeslut - Sotenäs Finntorp 2:321 2021/000806 

 



 

 

 
 
 
 
 
Diarium: KA 

LISTA 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Sida 
1(1) 

Datum 
2021-11-17 

 

  

 
 

Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-11-16 93113 

 
Återkoppling om temporär utdebitering för 
2022 - Kommunakademin Väst 

Kansliet Fyrbodals 
Kommunalförbund 

2021-10-25 92606 
 

Protokollsutdrag MimB 2021-10-20 § 52 - 
Internbudget 2022 

Miljöeneheten i Mellersta 
Bohuslän 

2021-10-25 92605 
 

Protokollsutdrag MimB 2021-10-20 § 51 - 
Delårsrapport jan-aug 2021 

Miljöenheten i Mellersta Bohuslän 

2021-10-25 92603 
 

Sammanträdestider 2022 Miljönämnden i 
Mellersta Bohuslän 

Mijönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2021-10-21 92567 
 

Protokollsutdrag UN 2021-10-19 § 77 - 
Sammanträdestider UN, UNAU och USG 

Utbildningsnämnden 
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KSTU § 73  Dnr 2021/901 

 
Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Tullstigen, Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Området vid Tullstigen i Kungshamn består av åtta fastigheter och beläget vid Ringen. Detaljplan 
vann laga kraft 2098 och VA-ledningar anlades 2012/2013. Anläggningsavgifter för fastigheterna 
erlades 2013. Det fattas dock beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp.    

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Vatten AB har genom sitt driftsbolag Västvatten AB upptäckt att ett område i Kungshamn 
är anslutit till sitt VA-nät, men att det ej är bildat verksamhetsområde för detta område.  
 
Detaljplan för området vann laga kraft 2009-11-09 och exploatören Sotenäsbostäder anlade VA-
ledningar 2012/2013 samt överlämnade ledningar till Sotenäs kommun. Sotenäsbostäder erlade 
också anslutningsavgifter för respektive fastighet. För god ordnings skull föreslås nu formellt beslut 
om verksamhetsområde fattas  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-20 
Bilaga 1 Verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Karta över verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Utdrag från Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB 2021-06-03 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: 
Bäckevik 21:1 
Gravarne 3:112 
Gravarne 3:119-3:124   

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-20 KA 2021/000901 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johan Fransson, 0523-664495johan.fransson@sotenas.se 
Mark och exploateringsingenjör 
 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Tullstigen, Sotenäs kommun 
 

Sammanfattning 
Området vid Tullstigen i Kungshamn består av åtta fastigheter och beläget vid Ringen. 
Detaljplan vann laga kraft 2098 och VA-ledningar anlades 2012/2013. 
Anläggningsavgifter för fastigheterna erlades 2013. Det fattas dock beslut om 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.    

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs Vatten AB har genom sitt driftsbolag Västvatten AB upptäckt att ett område i 
Kungshamn är anslutit till sitt VA-nät, men att det ej är bildat verksamhetsområde för detta 
område.  
 
Detaljplan för området vann laga kraft 2009-11-09 och exploatören Sotenäsbostäder anlade 
VA-ledningar 2012/2013 samt överlämnade ledningar till Sotenäs kommun. 
Sotenäsbostäder erlade också anslutningsavgifter för respektive fastighet. För god ordnings 
skull föreslås nu formellt beslut om verksamhetsområde fattas  
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Verksamhetsområde krävs för att berörda fastigheter ska bli avgiftsskyldiga enligt lagen 
om allmänna vattentjänster. 

Regelverk  

Lagen om allmänna vattentjänster. (2006:412) 

Organisation och personal  

Ärendet hanteras i befintlig organisation 

Hållbar utveckling 

Allmänt vatten och avlopp tillgodoser hållbar utveckling. I detta fall är åtgärderna redan 
genomförda.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
dagvatten fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: 
Bäckevik 21:1 
Gravarne 3:112 
Gravarne 3:119-3:124   

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Karta över verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Utdrag från Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB 2021-06-03 

Beslutet skickas till 
Sotenäs Vatten AB 
 
 
 
 

  
Johan Fransson Fredrik Torstensson 
Mark och exploateringsingenjör Drift- och projektchef 

 
 



 1 (1) 
 

 Datum: 2021-05-17 
Dnr: 2021/112 

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3 B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Bilaga 1  
 
Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde för Tullstigen, 
Sotenäs kommun 

 
 
Följande åtta fastigheter föreslås ingå i verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 
 

Fastighet Tjänst 
Bäckevik 21:1 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:112 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:119 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:120 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:121 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:122 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:123 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

Gravarne 3:124 Vatten,spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata 

 

 

 



 1 (1) 
 

 
Datum: 2021-05-17 

Dnr: 2021/112 
 

 
 
 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Bilaga 2 
 

karta över föreslaget verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet 
och dagvatten gata (området grönmarkerat) 
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KSTU § 70  Dnr 2021/875 

 
Revidering "Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs 
kommun 
(Beslutat i KS 2014-04-09, 2017-04-05, 2018-04-11) 

Sammanfattning 

Under sommarsäsongen 2021 fanns stora utmaningar med renhållningen i vissa områden i 
kommunen. Inte minst var det omfattande bekymmer med nedskräpning på Smögenbryggan. Detta 
har åsamkat problem för kommuninvånare, delårsboende, företagare, besökare och personal. 
Problemen med renhållningen drabbar kommunens varumärke som besökskommun till men för alla 
som bor, uppehåller sig och verkar i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 
avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen, har som väntat, framkommit att det finns en 
stor vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till en ren upplevelse för 
kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett gemensamt intresse i detta och 
utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att förvänta sig annat än att alla tar sin del av 
ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer 
sig utanför detta gemensamma arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 
 
Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under sommaren. 
Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I yttrandet kan kommunen 
antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka sådan. Kommunens yttrande i 
markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  
 
I detta ärende föreslås reglerna för markupplåtelse ändras så att en förutsättning för att kommunen 
ska medge markupplåtelse är att verksamhetsutövaren kan visa "hur avfallet från verksamheten 
kommer att tas om hand så att verksamheten inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra 
olägenheter." Vid ansökan föreslås därför införas krav på att avtal "om avfallshantering eller 
därmed jämförlig dokumentation som visar att verksamhetsutövarens säkerställt att verksamheten 
inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter" lämnas in.  
 
Förslaget innebär alltså att kommunen inte kommer att medge markupplåtelse om dokumentationen 
inte lämnas in, eller planen för avfallshanteringen inte bedöms tillräcklig för syftet att undvika 
nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter. Förslaget innebär också att kommunen kan begära 
att polismyndigheten gör tillsyn ifråga om verksamheten följer tillståndet eller begära att tillståndet 
upphävs. Polismyndigheten får enligt ordningslagen återkalla ett tillstånd om näringsidkaren 
åsidosätter villkor som gäller för tillståndet i "inte ringa mån" och att tillståndshavaren inte vidtar 
rättelse genast efter tillsägelse eller inte kan anträffas efter rimlig efterforskning. Slutligen innebär 
förslaget att en ansökan kommande år kan avslås om hanteringen föregående år inte varit 
tillfredsställande.  
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Beslutsunderlag 

Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-19 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om de ändringar av "Regler för markupplåtelse och uteserveringar i 
Sotenäs kommun" som gäller området på Smögen från busstationen till Vallevik längs Brunnsgatan, 
Smögenbryggan, Kleven samt gränder och gator i detta område och anges i taxan som "zon 
Smögenbryggan". Ändringen som föreslås är att markupplåtelsen kräver fortsättningsvis en 
avfallsplan. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen 
Kanslichefen 
Handläggare 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-19 KA 2021/875 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Maria Ceder Askman 
Nämndsekreterare 

 

Dnr 2021/875 Regler för markupplåtelse och uteserveringar i 
Sotenäs kommun  
(Beslutat i KS 2014-04-09, 2017-04-05, 2018-04-11) 

Sammanfattning 
Under sommarsäsongen 2021 fanns stora utmaningar med renhållningen i vissa 
områden i kommunen. Inte minst var det omfattande bekymmer med nedskräpning på 
Smögenbryggan. Detta har åsamkat problem för kommuninvånare, delårsboende 
företagare, besökare och personal. Problemen med renhållningen drabbar kommunens 
varumärke som besökskommun till men för alla som bor, uppehåller sig och verkar i 
kommunen. 
   

Bakgrund 
Avfallshanteringen har under längre tid varit ett problem under högsäsong i 
turistnäringen. Sommaren 2021 eskalerade situationen i takt med en stor ökning av 
besökare. Problemen var störst på Smögenbryggan och Smögenön. Området var 
skräpigt, även om papperskorgar inte var fulla. Vid avfallsanläggningen vid Omholmens 
reningsverk var containers överfyllda och osorterat skräp hade ställts bredvid de 
containers som placerats där för de krögare som ingått avtal om avfallshantering. 
Återvinningsstationerna var också överfyllda och områden kring dessa skräpiga. Vid 
ursprungskontroller både på återvinningsstationerna och i andra containers visade det 
sig att avfall lämnas på fel plats och att dimensioneringen därmed upplevs som felaktig. 
Tidvis har det också funnits utmaningar med brandfarligt avfall mellan byggnader vilket 
medför en mycket stor ökad risk för spridning i händelse av brand och därmed fara för 
liv och hälsa. 
 
Flera åtgärder behövs för att kunna erbjuda innevånare, företagare och besökare en fin 
upplevelse av Smögen och kommunen som helhet. Flera åtgärder vidtas inför sommaren 
2022. Inte minns utvecklas det goda samarbetet med krögare och handlare på och kring 
bryggan ytterligare.  
 
Som framgår av miljönämnden i mellersta Bohusläns mål i internbudget 2022 kommer 
nämnden att bedriva tillsyn i förhållande till återvinningsstationerna där Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen är verksamhetsutövare. Avfallsbolaget Rambo AB har tagit 
fram avtalslösningar för avfallshantering som ska passa olika verksamhetsutövare 
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eftersom volymerna i olika fraktioner (glas, well osv) är olika beroende på typ av 
verksamhet. Tex finns avtal anpassade till dels krögare, dels andra butiker. Därmed kan 
tillgången på containrar etc anpassas till det verkliga behovet. Vidare kommer resurser 
för skräpplockning under högsäsongen att ses över.  
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 
avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen har som väntat framkommit att det 
finns en stor vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till 
en ren upplevelse för kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett 
gemensamt intresse i detta och utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att 
förvänta sig annat än att alla tar sin del av ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar 
till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer sig utanför detta gemensamma 
arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 
 
Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under 
sommaren. Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I 
yttrandet kan kommunen antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka 
sådan. Kommunens yttrande i markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  
 
I detta ärende föreslås reglerna för markupplåtelse ändras så att en förutsättning för att 
kommunen ska medge markupplåtelse är att verksamhetsutövaren kan visa "hur avfallet 
från verksamheten kommer att tas om hand så att verksamheten inte bidrar till 
nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter." Vid ansökan föreslås därför införas 
krav på att avtal "om avfallshantering eller därmed jämförlig dokumentation som visar 
att verksamhetsutövarens säkerställt att verksamheten inte bidrar till nedskräpning, 
brandrisk eller andra olägenheter" lämnas in.  
 
Förslaget innebär alltså att kommunen inte kommer att medge markupplåtelse om 
dokumentation inte lämnas in, eller planen för avfallshanteringen inte bedöms tillräcklig 
för syftet att undvika nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter. Förslaget innebär 
också att kommunen kan begära att polismyndigheten gör tillsyn ifråga om 
verksamheten följer tillståndet eller begär att tillståndet upphävs. Polismyndigheten får 
enligt ordningslagen återkalla ett tillstånd om näringsidkaren åsidosätter villkor som 
gäller för tillståndet i "inte ringa mån" och tillståndshavaren inte vidtar rättelse genast 
efter tillsägelse eller inte kan anträffas efter rimlig efterforskning. Slutligen innebär 
förslaget att en ansökan kommande år kan avslås om hanteringen föregående år inte 
varit tillfredsställande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om de ändringar av "Regler för markupplåtelse och 
uteserveringar i Sotenäs kommun" som framgår av bilagan daterad 2021-11-09. 
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Beslutsunderlag 
Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen 
Kanslichefen 
Handläggare 
 
 

  
Maria Ceder Askman  
Nämndsekreterare  

 

  
Eveline Karlsson Anna-Lena Höglund 
Samhällsbyggnadschef Kanslichef 
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Regler för markupplåtelse och 
uteserveringar i Sotenäs kommun  
 
(Beslutat i KS 2014-04-09, 2017-04-05, 2018-04-11, xxxx-xx-xx) 
  
Dessa regler sammanfattar de krav som Sotenäs kommun ställer vid utformning 
av uteserveringar. Målsättningen är att Sotenäs ska vara en vacker och trivsam 
kommun och att uteserveringarna ska bidra till detta.  
Enligt 3 kap. 1 § ordningslagen krävs alltid Polismyndighetens tillstånd för 
användande av offentlig plats. Det är Polismyndigheten som avgör om en plats 
är offentlig eller inte. Polismyndigheten skickar inkomna ansökningar till 
kommunen som remissinstans. 
 
Dessa krav ställs utifrån kommunens roll som markägare och vad kommunen 
anser vara förutsättningar för användning av kommunens mark. I denna roll kan 
kommunen jämföras med vilken markägare som helst som ställer upp villkor för 
användning av mark. I ärende om myndighetsutövning är det istället aktuell 
lagstiftning som gäller. T.ex. är det plan- och bygglagen som gäller i ärende om 
bygglov och miljöbalken som tillämpas gällande ljud från högtalare vid 
uteservering och i dessa ärenden är det lagstiftningen och inte reglerna i detta 
dokument som gäller. 
 
 
Sotenäs unika karaktär 

Under 1700-talets senare del växte små fiskelägen till sig tack vare den så 
kallade stora sillperioden. Samtidigt förändrades naturen då en stor del av 
skogen höggs ner för att användas till bostäder och båtar inom fiskeindustrin. 
Kvar blev kala klippor som fortfarande ger landskapet dess karaktär. 
 
Fiskelägets äldsta kärna utgörs av låga bostadshus med en bredd av ett eller 
två rum. Under 1800-talets första hälft spred sig modet att brädslå och rödfärga 
fasaderna. Foder, fönsterbågar och ibland vindskivor ströks med vit oljefärg. 
Dörrar kunde vara grågröna eller ockragula. 
 
Dubbelhus, som omger den äldre bebyggelsekärnan, har hög stenfot och stora 
taksprång. Dessa hus hade ljusa fasader med foder, fönsterbågar och listverk i 
avvikande kulör såväl i fiskelägen som på landsbygden. Fiskeläget var dock 
först med olika nymodigheter; snickeriglädje, glasverandor och den vita 
fasadfärgen fick större genomslagskraft här än på landsbygden. 
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Större och mer påkostade hus, uppförda av kaptener och handelsmän, målades 
oftast med vit eller ljus ockragul oljefärg. Sjöbodar och magasin var omålade, 
rödfärgade eller ockragula. 
 
Regler för all upplåtelse 
Utgångspunkter för prövningen och företräde 
Prövningen ska göras utifrån att kommunen välkomnar verksamheters initiativ. 
Särskild hänsyn ska också tas till att värna och vårda det offentliga rummet. 
Allmänhetens intressen ska bevakas och samhällsnyttan med en upplåtelse ska 
beaktas. 
 
Sökande som tidigare disponerat viss plats enligt polismyndighetens beslut och 
villkor ges företräde. 
 
Ansökan från sökanden som har otvistiga oreglerade avgifter/skulder till 
kommunen ska avstyrkas. Om det finns oegentligheter avseende skötsel, för 
Sotenäs kommun ej tillfredställande avfallshantering, problem vid 
fakturabetalning ekonomi eller liknande felaktigheter sedan tidigare år kan 
ansökan också komma att avstyrkas. 
 
 
 
Avfallshantering 
För att få upplåtelse av kommunal, offentlig mark i Sotenäs kommun skall 
verksamhetsutövaren på ett sätt som kommunen bedömer tillräckligt visa hur 
avfallet från verksamheten kommer att tas om hand så att verksamheten inte 
bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter. 
 
Avtal om avfallshantering eller därmed jämförlig dokumentation som visar att 
verksamhetsutövarens säkerställt att verksamheten inte bidrar till nedskräpning, 
brandrisk eller andra olägenheter ska bifogas ansökan. Med ”jämförlig 
dokumentation” avses t.ex. att verksamhetsutövaren detaljerat redovisar hur 
avfallshanteringen ska gå till och denna redovisning bifogas ansökan. 
Verksamhetsutövaren ska efter säsong redovisa med fakturor eller kvitton att 
avfall har hanterats i enlighet med ansökan ska bifogas ansökan.  
 
Anpassning till miljön 
Uteserveringar ska vara ett trevligt och uppskattat inslag i miljön och bidra till ett 
levande samhälle, särskilt sommartid. Placering och utformning är viktigt för att 
serveringen ska passa in i miljön och kunna användas av alla. Därför finns det 
regler för hur uteserveringarna ska placeras och utformas. 
 
Uteserveringens utseende ska vara anpassat till närmiljön. I områden med 
detaljplan ställs extra höga krav på hur uteserveringen ska se ut. Varje plats har 
sina egna förutsättningar. Sotenäs kommuns unika karaktär beskrivs ovan. 
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Uteserveringarna ska vara tillgängliga för alla. Hänsyn ska tas till personer  
med funktionshinder som t ex rullstol, rollator och synnedsättning.  
 
För att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder finns 
bestämmelser för bl.a. restauranger i plan- och bygglagen. Det rör sig om 
förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler. 
Kravet gäller även på platser som är angivna som allmän plats i detaljplan. 
 
Upplåtelsetid 
Normalt beviljas markupplåtelse för perioden 15 mars till 31 oktober för ute-
serveringar. Under denna period kan en ansökan per verksamhet beviljas. 
Tillstånd ges för ett år i taget.  
 
En verksamhet som är igång året runt kan ansöka om att ha uteserveringen 
uppe året runt. De som inte har sin verksamhet igång året runt ska ta bort sin 
uteservering när tillståndstiden löpt ut och verksamheten stängs för säsongen. 
 
Iordningställande av uteservering 
Upp- och nedmontering ska göras inom den tidsperiod som markupplåtelsen 
har beviljats. 
 
När ansökan och övriga tillstånd som kan behövas tillstyrkts kan 
iordningställandet av uteserveringen ske i enlighet med beslutet och 
villkorsbilagorna. 
 
Utformning 
Storleken och placeringen av uteserveringen styrs av läget och hur närmiljön 
ser ut. Fasta tak är inte tillåtna. Inga förankringar får ske i träd, lyktstolpar eller 
annat som tillhör kommunen. 
 
Placering och storlek 
Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till verksamheten. Minsta hinderfria 
bredd på gångbanan utanför uteservering som godkänns är 1,5 m. Vid nyan-
läggning av allmän plats ska minsta hindersfria bredd på gångbana vara 2 m 
om det inte är orimligt. Menyskyltar och ”trottoarpratare” eller andra anordningar 
får endast ställas upp inom uteserveringens avgränsade område. 
Smögenbryggan utgör ett undantag. Lämpliga ytor för markupplåtelse ska på 
Smögenbryggan sättas ut för varje objekt. 
 
Placering av uteserveringen får inte medföra att utrymningsvägar blockeras 
eller försämras. Brandposter, rökluckor, avstängningsventiler, kabelbrunnar, 
elskåp och liknande som finns inom området ska hållas tillgängliga och får inte 
täckas över eller skadas. Om uteserveringen placeras framför någon av 
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lokalens utrymningsvägar ska öppning anordnas i uteplatsens staket. Den bör 
även utformas så att närboende inte blir störda i sin boendemiljö av vare sig 
ljud, ljus eller tobaksrök. Fastighetsägaren måste också informeras om att 
uteservering söks. 
 
Golv/underlag/markbeläggning 
Markbeläggning ska utgöra uteserveringens golv. Trägolv får användas efter 
tillstånd från kommunen vilket kan ges för att ta upp en större höjdskillnad då 
stolar och bord inte kan ställas på ett säkert sätt. Uteserveringen ska vara 
tillgänglig för personer med funktionshinder, vilket medför att en upphöjd 
uteservering kräver ramp.  Den ska också utföras på ett estetiskt sätt, så att 
underhållet fungerar och så att ingen växtlighet skadas. 
 
 
 
Staket/avgränsning 
Enligt alkohollagstiftningen ska en uteservering vara tydligt avgränsad mot 
områden där servering inte får ske. Uteserveringen ska lokaliseras och 
utformas så att det går att hålla uppsikt över den. 
 
Inhägnadens detaljutformning och proportionering är en känslig sak. Noggranna 
studier måste göras, då ett par centimeters skillnad i dimension och placering 
kan vara skillnaden mellan ett vackert och ett fult räcke. Förankring av staket får 
inte ske genom borrning eller liknande i betongplattor, asfalt, kantsten mm. 
Förankring i mark kräver särskilt tillstånd från kommunen. 
 
En uteserverings gränser ska göras tydliga för synskadade. Därför ska gavlarna 
helst göras i form av ramverk av metall, smide eller trä där den undre avbäraren 
placeras högst 35 cm från markytan. Kontakta kommunen för instruktioner om 
fastsättning av gavlar. 
 
Inhägnadens höjd ska vara max 90 cm (totalhöjd från marknivån utanför 
inhägnaden). Högre höjd kan tillåtas, bl.a. om inhägnaden också utgör ett 
fallskydd. 
 
Inhägnaden får inte vara tät, reklambehängd eller reklambemålad. 
 
Avskärmning med glasrutor, plexiglas eller genomskinlig plast med bärande 
ram som gör att uteserveringen förvandlas till en veranda kräver 
bygglovsprövning. 
 
Möbler/skyltar 
Välj bord och stolar av trä som är målade i färger som passar in i den 
omgivande miljön. Vita plastmöbler är inte lämpliga inom område med 
detaljplan. 
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Tänk på att välja möbler som passar gatubeläggningen, t ex justerbara bord. 
Möblerna ska fungera bra även om det finns lutningar och ojämnheter. Kom 
ihåg att uteserveringen ska vara tillgänglig för alla. Tänk på att inte 
övermöblera. Även en person i rullstol ska kunna besöka uteserveringen.  
 
Markiser och parasoller 
Markiser och parasoller skall kunna fällas in. Fasta markiser kan vara 
bygglovspliktiga. Placering, färg, höjd, bredd och längd ska anpassas till 
platsens förutsättningar. De får inte sticka ut utanför den upplåtna ytan. Stödben 
och liknande får inte placeras i gångbanan. 
 
Markiser och parasoller är ingen reklamplats. En neutral utformning 
eftersträvas. Kontakta alltid miljö- och byggkontoret först om ni har för avsikt att 
sätta upp en markis. En markis får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
gångbana på lägre höjd är 2,3 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,5 
meter. 
 
Frågor och utformning 
Om osäkerhet råder i frågor om utformning av uteserveringen eller om ni 
behöver tips på idéer ska kontakt tas med kommunen för råd i god tid innan 
ansökan lämnas in. 
 
Skötsel och drift 
Uteserveringen ska hållas ren och fräsch. Det ska finnas egna sopkorgar som 
ska tömmas dagligen och även oftare vid behov. Tänk på att det är 
verksamheten som är ansvarig för att marken närmast serveringen hålls ren. 
 
Eventuella skador på markbeläggning eller annat som orsakats av 
markupplåtelsen och som drabbar kommunen debiteras sökanden. 
 
Återställande 
Då serveringen upphör för säsongen ska platsen städas och återställas i 
ursprungligt skick, vilket även innebär att fastsättningsanordningar tas bort och 
marken återställs. Platsen ska vara återställd den dagen tillståndet upphör. 
 
Trottoarpratare 
En trottoarpratare ska placeras i direkt anslutning till där verksamheten bedrivs. 
Om en trottoarpratare placeras på en trottoar ska det finnas minst 1,5 meter 
kvar av trottoaren att passera på. Trottoarpratare ska tas in när verksamheten 
stänger för dagen och plockas fram när den öppnas igen. 
 
Tillstånd för trottoarpratare söks även det hos polismyndigheten.  
 
Övrig reklam såsom skyltar 
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Man ska söka polistillstånd för markupplåtelse även för uppställande av 
blomkrukor, klädställningar, korgar med kläder, bord/stolar, skyltar och dylikt i 
reklamsyfte utanför egen verksamhet. Kommunen tillåter inte mattor utanför 
entrén. Kommunen godkänner ett fåtal reklamskyltar per verksamhet, allt efter 
bedömning av verksamhetens art. 
 
 
Särskilda regler inom vissa områden  
 
Dessa regler syftar till att precisera hur kommunen ser på upplåtelser inom 
specifikt utpekade områden (t.ex. Smögenbryggan) och inom vissa typer av 
områden (t.ex. torg och parkeringar). 
 
 
 
A-område 
Inom A-område medger kommunen upplåtelse i upp till två dagar, för ideella 
föreningar, samhällsnyttig upplysningsverksamhet etc. Upplåtelsen begränsas 
till 2 x 1 meter och omfattar inte uppställning av fordon i samband med 
dispositionen annat än för lastning och lossning. 
 
Till A-område räknas (se karta bilaga 1-3): 
Nr 1 Augustas torg, Kungshamn 
Nr 2 Piren vid Pressbyrån, Kungshamn 
Nr 3 Snusfronten Smögenbryggan, Smögen 
Nr 4 Stenbelagt ”torg/plats” invid fastighet Finntorp 2:289, Bovallstrand 
 
B-område 
Inom B-område medger kommunen upplåtelse för uteserveringar enligt 
sedvanlig prövning förutsatt att uteserveringen ingår i och är belägen invid 
ordinarie verksamhet. 
 
Inom B-område medges också tillfälliga upplåtelser i upp till 2 dagar, för icke 
kommersiell verksamhet såsom ideella föreningar, samhällsnyttig 
upplysningsverksamhet (t.ex.lokalradio) etc. Upplåtelsen begränsas till 2 x 1 
meter och omfattar inte uppställning av fordon i samband med dispositionen 
annat än för lastning och lossning. 
 
Till B-område räknas (se karta bilaga 1 - 3): 
Nr 5 Bäckevikstorget/”Gula längan”, Kungshamn 
Nr 6 Hamnpiren/Hamnkontoret, Kungshamn 
Nr 7 Fiskhallskajen, Smögen 
 
Badplatser 
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Inom badplatsområde medger kommunen upplåtelse för mindre 
kioskverksamhet för service till besökande på badplatsen. 
 
Parker och grönområde 
Inom park- och grönområde medger kommunen upplåtelse under en dag för 
nationaldagsfirande, luciafirande, traditionella julmarknader, morgongympa etc. 
 
Parker och grönområden kan i undantagsfall upplåtas även för kommersiell 
verksamhet.  
 
Torg/parkeringsplatser 
Inom område för torg- och parkeringsplatser medger kommunen upplåtelse för 
tillfälliga evenemang såsom Sotenkanalens dag, Kungshamnskalaset, 
marknadsdag etc. Av hänsyn till närboende medges sådan upplåtelse vid 
enstaka tillfällen per säsong, ort och plats. 
 
Övrig parkeringsplats 
P-platsområde avsedd för ändamålet parkering behövs för detta ändamål. I 
undantagsfall kan parkering ändå upplåtas för uteservering i anslutning till 
restaurang. 
 
Gatu/trottoarpratare 
Vid upplåtelse för gatu-/trottoarpratare ska dessa placeras invid vägg och lämna 
2 meters fri passage utanför upplåtet område.  
 
Smögenbryggan 
Bör följa aktuella planhandlingar för detaljplanen Gamla Smögen.  
 
Hamnpiren, Kungshamn 
Platsen bör nyttjas för utveckling med inriktning mot turism. 
 
Uppföljning 
Kommunen och polisen besiktigar uteserveringenanvändningen av upplåten 
mark. Ordningslagen reglerar bestämmelser om upplåtelse av offentlig plats. 
Om uteserveringens placering eller utformning avviker från det tillstånd som 
givits, avviker från vad som angetts i ansökan eller från villkor i tillståndet 
kommer kommunen att anmäla detta till polisen som därefter har möjlighet att 
vidta ytterligare rättsliga åtgärder. Om villkor för avfallshantering ej efterlevs 
förbehåller sig kommunen rätten att debitera en extra avgift för detta i enlighet 
med fastställd taxa.  Följs inte de krav och bestämmelser som finns, kan det 
påverka verksamhetens möjligheter att få tillstånd nästa gång markupplåtelse 
söks.  
 



 
 

Datum: 2018-03-22 

www.sotenas.se 
Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Besöksadress: Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se 

På grund av sådana omständigheter kan kommunen också komma att begära 
att polismyndigheten helt upphäver sitt tillstånd under pågående upplåtelsetid. 
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Så här söker du 
Lämna ansökan till polismyndigheten. Du hittar ansökningsblanketter på polis-
kontoren eller på polismyndighetens hemsida. 
 
Ansökan skickas in till sbf@sotenas.se samtidigt som ansökan om offentlig 
mark söks hos polisens tillståndsmyndighet. Sotenäs kommun behandlar 
ansökan först när den är komplett dokumentation kring avfallshantering och vad 
som i övrigt krävs enligt denna riktlinje kommit kommunen tillhanda. 
 
 
Det är polismyndigheten som handlägger ansökan för markupplåtelse. 
Polismyndigheten tar hänsyn till trafiken samt ordning och säkerhet på platsen i 
sin bedömning. Polisen samråder med kommunen genom ett remissförfarande. 
Kommunen bedömer om ansökan överensstämmer med de regler som finns i 
detta dokument. Vid denna bedömning skall dokument gällande verksamhetens 
avfallshantering kommit kommunen tillhanda på mailadress sbf@sotenas.se. 
 
Därefter görs en samlad bedömning om ett tillstyrkande för tillståndsbevis eller 
en avstyrkan ska skickas till polismyndigheten. Med det eventuella tillståndet 
skickas alltid en villkorsbilaga från polis och kommun. 
 
Ibland remitterar polisen ansökan även till räddningstjänsten och miljönämnden 
med flera myndigheter. Räddningstjänsten bedömer bl. a. framkomligheten vid 
utryckning samt eventuell blockering av brandposter och miljönämnden 
hälsoskyddsfrågor som buller och frågor om livsmedelshantering. 
 
När och hur? 
Ansök i god tid (2 månader) innan uteserveringen avses tas i bruk. . Om 
tillståndsinnehavaren byter ägare under upplåtelsetiden måste nytt tillstånd 
sökas.  
 
Kom ihåg bygglov eller andra tillstånd som kan behövas! 
Kontakta Räddningstjänsten om du ska hantera gasol. 
 
Tillstånd för att servera alkoholhaltiga drycker söks hos kommunen, 
alkoholhandläggaren. 
 
Bygglov kan krävas, kontakta bygg- och GISenheten (GIS = geografiskt 
informationssystem) om du t.ex. ska glasa in uteserveringen. Enheten kan 
också hjälpa till ifråga om vilka lagkrav som ställs i tillgänglighetsfrågor utifrån 
plan- och bygglagens regler om enkelt avhjälpta hinder.  
 
Kontaktuppgifter finns på sista sidan av detta dokument. 
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Vad ska ansökan till polismyndigheten innehålla? 
Polismyndigheten avgör om ett ärende som ges in är komplett eller inte. För att 
underlätta för kommunens att besvara remiss från polismyndigheten är dock 
följande önskvärt. 
 
Till ifylld ansökningsblankett ska bifogas: 
 
En ritning i skala 1:50 där det framgår var uteserveringen önskas placeras i 
förhållande till gångbana/gata och som visar uteserveringens utformning och 
placering till angränsande byggnad(er). Om serveringen ska förankras i mark 
eller byggnad ska detta särskilt redovisas. Var noga med att ange alla mått och 
placering av parasoller, blomsterlådor, staket och dylikt. Fasta föremål kring 
uteserveringen som träd, stolpar, cykelställ m.m ska redovisas på ritningen. 
 
Redogörför om musik ska spelas och i så fall placering av eventuella högtalare. 
 
 
Observera! Om ritningarna inte är tillfredställande för att kunna göra en 
bedömning kan det begäras in nya ritningar. Detta är en procedur som förlänger 
behandlingstiden.  
 
För att använda kommunens mark (markupplåtelse) betalas en avgift i förskott  
enligt gällande taxa. 
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Kontaktuppgifter 
 
Ansökan om tillstånd 
Polismyndigheten Tel 114 14 
www.polisen.se 
 
Brandskydd 
Räddningstjänsten 
Tel 0523-66 40 00 
 
Bygglov och estetisk utformning 
Bygg- och GIS-enheten 
Tel 0523-66 46 26 
 
Fysiska åtgärder på gator och torg 
Drift- och projektenheten 
Tel 0523-66 40 00 
 
Livsmedelshantering och hälsoskydd 
Miljöenheten 
Tel 0523-66 40 00 
 
Serveringstillstånd 
Kommunstyrelsen, alkoholhandläggare 
Tel 0523-66 40 00 
 
Kommunens hemsida 
www.sotenas.se 
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KSTU § 71  Dnr 2021/876 

 
Revidering "Taxa 2022 för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark 
och offentlig tillställning" 

Sammanfattning 

Ärendet avser revidering av den taxa som gäller upplåtelse av kommunal platsmark och offentlig 
tillställning. Justeringarna syftar till att finansiera en bättre renhållning och till att utgöra incitament 
för verksamhetsutövare att följa egna planer för avfallshantering. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 
avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen har som väntat framkommit att det finns en stor 
vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till en ren upplevelse för 
kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett gemensamt intresse i detta och 
utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att förvänta sig annat än att alla tar sin del av 
ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer 
sig utanför detta gemensamma arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 
 
Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under sommaren. 
Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I yttrandet kan kommunen 
antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka sådan. Kommunens yttrande i 
markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  
 
När polismyndigheten medger begagnande av offentlig plats utgår en avgift för detta. Avgiften 
följer taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Finansiering av skräpplockning 
Åtgärder med bättre renhållning, bland annat tillsyn av återvinningsstationer och krav på 
verksamhetsutövare att säkerställa sin avfallshantering gäller hela kommunen. Som redan beskrivits 
har situationen emellertid varit värst på och kring Smögenbryggan. Där bedöms situationen inte 
kunna lösas med mindre än att daglig skräpplockning. 
 
I syfte att finansiera skräpplockning i detta område föreslås markupplåtelsetaxan för Zon 
Smögenbryggan höjas från 105% till 140 %, i förhållande till grundtaxan. Detta skulle finansiera 4 
personer som i skiftgång 2x2 kunna arbeta med att plocka skräp i 9 veckor under sommarsäsongen.  
 
Höjningen till 140 % innebär en ökad intäkt med 275 tkr givet att motsvarande ansökningar 
kommer in och beviljas som 2021. Det antecknas att en höjning till 125 % skulle medföra en ökad 
intäkt om 172 tkr och till 150 % en ökad intäkt om 343 tkr kr.  
 
Taxa vid villkorsbrott 
Regelverket för markupplåtelse föreslås parallellt med detta ärende att ändras så att  
en förutsättning för att kommunen ska medge markupplåtelse är att verksamhetsutövaren kan visa 
"hur avfallet från verksamheten kommer att tas om hand så att verksamheten inte bidrar till 
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nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter." Vid ansökan föreslås därför införas krav på att 
avtal "om avfallshantering eller därmed jämförlig dokumentation som visar att verksamhets-
utövaren säkerställt att verksamheten inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra 
olägenheter" lämnas in.  
 
Regelverket föreslås även ändras så att gällande tillstånd återkallas och så att ny markupplåtelse inte 
medges påföljande år för det fall att verksamheten inte följer sin egen plan för avfallshanteringen.  
 
I tillägg till detta föreslås i detta ärende att en tilläggsavgift införs för det fall att 
verksamhetsutövaren inte följer den plan för sin avfallshantering som varit en förutsättning för att 
beviljas markupplåtelsen. Tilläggsavgiften är satt för att motsvara det dubbla priset av den 
avfallshantering kommunens avfallsbolag erbjuder enligt avtal. 
 
Förväntan och förhoppningen är att denna taxa inte kommer att behöva tillämpas, varför eventuella 
intäkter i denna del inte bör förväntas i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 

Taxa för markupplåtelse och arrangemang 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-19 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att höja markupplåtelsetaxan med 35% för zon Smögenbryggan till 
140 % i förhållande till grundtaxan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för tillståndet höjs med 50 % från gällande om ansökan 
om markupplåtelse kommer polismyndigheten tillhanda senare än två månader innan önskad 
nyttjandetid infaller.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om en extra avgift för verksamhet som inte följer villkor ifråga om 
avfallshantering i ärende om markupplåtelse. Den extra avgiften bestäms till 10 000 kr för 
verksamhet utan uteservering och till 60 000 kr för verksamhet med uteservering.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen 
Handläggare 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-19 KA 2021/876 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Maria Ceder Askman 
Nämndsekreterare 

 

Dnr 2021/876 Taxa 2022 för upplåtelse av kommunal offentlig 
platsmark och offentlig tillställning 

Sammanfattning 
Ärendet avser revidering av den taxa som gäller upplåtelse av kommunal platsmark och 
offentlig tillställning. Justeringarna syftar till att finansiera en bättre renhållning och till 
att utgöra incitament för verksamhetsutövare att följa egna planer för avfallshantering. 

Bakgrund 
Avfallshanteringen har under längre tid varit ett problem under högsäsongen i 
turistnäringen. Sommaren 2021 eskalerade situationen i takt med en stor ökning av 
besökare. Problemen var störst på Smögenbryggan och Smögenön. Området var 
skräpigt, även om papperskorgar inte var fulla. Vid avfallsanläggningen vid Omholmens 
reningsverk var containers överfyllda och osorterat skräp hade ställts bredvid de 
containers som placerats där för de krögare som ingått avtal om avfallshantering. 
Återvinningsstationerna var också överfyllda och områden kring dessa skräpiga. Vid 
ursprungskontroller både på återvinningsstationerna och i andra containers visade det 
sig att avfall lämnas på fel plats och att dimensioneringen därmed upplevs som felaktig. 
Tidvis har det också funnits utmaningar med brandfarligt avfall mellan byggnader vilket 
medför en mycket stor ökad risk för spridning i händelse av brand och därmed fara för 
liv och hälsa. 
 
Flera åtgärder behövs för att kunna erbjuda innevånare, företagare och besökare en fin 
upplevelse av Smögen och kommunen som helhet. Flera åtgärder vidtas inför sommaren 
2022. Inte minns utvecklas det goda samarbetet med krögare och handlare på och kring 
bryggan ytterligare.  
 
Som framgår av miljönämnden i mellersta Bohusläns mål i internbudget 2022 kommer 
nämnden att bedriva tillsyn i förhållande till återvinningsstationerna där Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen är verksamhetsutövare. Avfallsbolaget Rambo AB har tagit 
fram avtalslösningar för avfallshantering som ska passa olika verksamhetsutövare 
eftersom volymerna i olika fraktioner (glas, well osv) är olika beroende på typ av 
verksamhet. Tex finns avtal anpassade till dels krögare, dels andra butiker. Därmed kan 
tillgången på containrar etc anpassas till det verkliga behovet. Vidare kommer resurser 
för skräpplockning under högsäsongen att ses över.  
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Beskrivning av ärendet 
Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 
avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen har som väntat framkommit att det 
finns en stor vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till 
en ren upplevelse för kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett 
gemensamt intresse i detta och utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att 
förvänta sig annat än att alla tar sin del av ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar 
till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer sig utanför detta gemensamma 
arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 
 
Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under 
sommaren. Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I 
yttrandet kan kommunen antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka 
sådan. Kommunens yttrande i markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  
 
När polismyndigheten medger begagnande av offentlig plats utgår en avgift för detta. 
Avgiften följer taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Finansiering av skräpplockning 
Åtgärder med bättre renhållning, bland annat tillsyn av återvinningsstationer och krav 
på verksamhetsutövare att säkerställa sin avfallshantering gäller hela kommunen. Som 
redan beskrivits har situationen emellertid varit värst på och kring Smögenbryggan. Där 
bedöms situationen inte kunna lösas med mindre än att daglig skräpplockning. 
 
I syfte att finansiera skräpplockning i detta område föreslås markupplåtelsetaxan för 
Zon Smögenbryggan höjas från 105% till 140 %, i förhållande till grundtaxan. Detta 
skulle finansiera 4 personer som i skiftgång 2x2 kunna arbeta med att plocka skräp i 9 
veckor under sommarsäsongen.  
 
Höjningen till 140 % innebär en ökad intäkt med 275 tkr givet att motsvarande 
ansökningar kommer in och beviljas som 2021. Det antecknas att en höjning till 125 % 
skulle medföra en ökad intäkt om 172 tkr och till 150 % en ökad intäkt om 343 tkr kr.  
 
Taxa vid villkorsbrott 
Regelverket för markupplåtelse förslås parallellt med detta ärende att ändras så att  
en förutsättning för att kommunen ska medge markupplåtelse är att verksamhets-
utövaren kan visa "hur avfallet från verksamheten kommer att tas om hand så att 
verksamheten inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter." Vid 
ansökan föreslås därför införas krav på att avtal "om avfallshantering eller därmed 
jämförlig dokumentation som visar att verksamhetsutövarens säkerställt att 
verksamheten inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter" lämnas in.  
 
Regelverket föreslås även ändras så att gällande tillstånd återkallas och så att ny 
markupplåtelse inte medges påföljande år för det fall att verksamheten inte följer sin 
egen plan för avfallshanteringen.  
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I tillägg till detta föreslås i detta ärende att en tilläggsavgift införs för det fall att 
verksamhetsutövaren inte följer den plan för sin avfallshantering som varit en 
förutsättning för att beviljas markupplåtelsen. Tilläggsavgiften är satt för att motsvara 
det dubbla priset av den avfallshantering kommunens avfallsbolag erbjuder enligt avtal. 
 
Förväntan och förhoppningen är att denna taxa inte kommer att behöva tillämpas, varför 
eventuella intäkter i denna del inte bör förväntas i budgetarbetet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för zon Smögenbryggan till 140 % i 
förhållande till grundtaxan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för tillståndet höjs med 50 % om ansökan om 
markupplåtelse kommer polismyndigheten till handa senare än två månader innan 
önskad nyttjandetid infaller.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om en extra avgift för verksamhet som inte följer villkor 
ifråga om avfallshantering i ärende om markupplåtelse. Den extra avgiften bestäms till 
10 000 kr för verksamhet utan uteservering och till 60 000 kr för verksamhet med 
uteservering.  
 

Beslutsunderlag 
Taxa för markupplåtelse och arrangemang 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen 
Handläggare 

  
Maria Ceder Askman  
Nämndsekreterare  

 

  
Eveline Karlsson Anna-Lena Höglund 
Samhällsbyggnadschef Kanslichef 
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KSTU § 75  Dnr 2021/941 

 
Parkeringstaxa förlängd avgiftssäsong 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att förlänga 
avgiftssäsongen för p-avgifter. Förvaltningen ser även att kostnaderna för parkeringsverksamheten 
så som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar framtagande av nya parkeringsytor 
kommer att öka de kommande åren. 

Syfte  

Genom att förlänga avgiftssäsongen på allmänna parkeringsplatser kommer dessa intäkter bland 
annat att bidra till att kommunen kan möta upp de ökade kostnaderna för parkeringsverksamheten 
samt ge nya möjligheter att ta fram och anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och vägar 
på ett bra sätt.  

Bakgrund 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs 
kommun har parkeringsavgift hittills tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Det förslag som nu 
föreligger avser att förlänga säsongen för avgiftsuttag på kommunens allmänna parkeringsplatser 
till att omfatta perioden 1 maj tom 15 oktober. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar om att förlänga avgiftssäsongen på allmänna parkeringsplatser till att 
omfatta perioden 1 maj t o m 15 oktober. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Trafikingenjör 
Drift- och projektchef   



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Förslag om utökad avgiftssäsong p-avgifter. 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att förlänga 
avgiftssäsongen för p-avgifter. Förvaltningen ser även att kostnaderna för 
parkeringsverksamheten så som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar 
framtagande av nya parkeringsytor kommer att öka de kommande åren. 
 

Syfte  
Genom att förlänga avgiftssäsongen på allmänna parkeringsplatser kommer dessa 
intäkter bland annat att bidra till att kommunen kan möta upp de ökade kostnaderna för 
parkeringsverksamheten samt ge nya möjligheter att ta fram och anlägga nya 
parkeringsplatser, underhålla gator och vägar på ett bra sätt.  
 

Bakgrund 
Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som 
behövs för att ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens 
förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under 
många år tagit ut parkeringsavgift och när avgiften infördes var huvudsyftet att få 
omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs kommun har parkeringsavgift 
hittills tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Det förslag som nu föreligger avser att 
förlänga säsongen för avgiftsuttag på kommunens allmänna parkeringsplatser till 
att omfatta perioden 1 maj tom 15 oktober. 

 

Medborgarperspektiv  
Parkeringsavgiften belastar samtliga fordonsförare som nyttjar dessa parkeringsplatser 
under avgiftsperioden. Så oavsett om man är kommunmedlem, kund eller besökande 
behandlas alla lika. Samtliga trafikanter kommer också gynnas på ett sådant sätt att 
kommunen kan bidra till att täcka kostnader för bland annat underhåll av p-platser, gator 
samt gc-vägar. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar om att förlänga avgiftssäsongen på allmänna 
parkeringsplatser till att omfatta perioden 1 maj tom 15 oktober. 
 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Bilaga  
Gällande taxa bilaga 1 
 
 

  
Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 

 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se
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KSTU § 76  Dnr 2021/942 

 
Utökning av avgiftsbelagda parkeringsplatser 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler 
parkeringar i kommunen. Förvaltningen ser även att kostnaderna för parkeringsverksamheten så 
som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar framtagande av nya parkeringsytor 
kommer att öka de kommande åren. 

Syfte  

Genom att införa ytterliga taxa på fler allmänna parkeringsplatser kommer dessa intäkter bland 
annat att bidra till att kommunen kan möta upp de ökade kostnaderna för parkeringsverksamheten 
samt ge nya möjligheter att ta fram och anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och vägar 
på ett bra sätt.  

Bakgrund 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs 
kommun har parkeringsavgift hittills tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti även om ett förslag 
föreligger att förlänga denna tid. Att införa parkeringstaxa på fler parkeringsplatser innebär att det 
blir bättre omsättning på fordonen samt i slutändan generera ett större flöde av kunder till de 
verksamheter som är belägna i kommunens närområden samt i centrumkärnorna. Se bifogade 
kartbilagor gällande förslag på parkeringsplatser för införande av parkeringstaxa. Totalt rör det sig 
om ca 150 platser (ytorna är inte asfalterade). 
 
Beslut om att driva parkeringen vid tennishallen i kommunal regi finns, och medel för 
iordningsställande föreslås avsättas i investeringsbudgeten för 2022.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
parkeringsplatserna enligt följande: Södra Hamnen i Hunnebostrand. Del av Hunnebo 1:647, södra 
delen av Lahällevägen strax norr om korsningen med Lökholmsvägen. 
Invid tennishallen på Smögen. Del av Hasselön 1:74 med adress Midskeppsgatan 1. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Trafikingenjör 
Drift- och projektchef 



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
E-post: susanne.jakobsson@sotenas.se 
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Förslag om parkeringstaxa på allmän plats och gatumark 
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att 
avgiftsbelägga fler parkeringar i kommunen. Förvaltningen ser även att kostnaderna för 
parkeringsverksamheten så som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar 
framtagande av nya parkeringsytor kommer att öka de kommande åren. 
 

Syfte  
Genom att införa ytterliga taxa på fler allmänna parkeringsplatser kommer dessa 
intäkter bland annat att bidra till att kommunen kan möta upp de ökade kostnaderna för 
parkeringsverksamheten samt ge nya möjligheter att ta fram och anlägga nya 
parkeringsplatser, underhålla gator och vägar på ett bra sätt.  
 

Bakgrund 
Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som 
behövs för att ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens 
förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under 
många år tagit ut parkeringsavgift och när avgiften infördes var huvudsyftet att få 
omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs kommun har parkeringsavgift 
hittills tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti även om ett förslag föreligger att 
förlänga denna tid. Att införa parkeringstaxa på fler parkeringsplatser innebär att det blir 
bättre omsättning på fordonen samt i slutändan generera ett större flöde av kunder till de 
verksamheter som är belägna i kommunens närområden samt i centrumkärnorna. Se 
bifogade kartbilagor gällande förslag på parkeringsplatser för införande av 
parkeringstaxa. Totalt rör det sig om ca 150 platser (ytorna är inte asfalterade). 
 
Beslut om att driva parkeringen vid tennishallen i kommunal regi finns, och medel för 
iordningsställande föreslås avsättas i investeringsbudgeten för 2022.  
 

Medborgarperspektiv  
Parkeringsavgiften belastar samtliga fordonsförare som nyttjar dessa parkeringsplatser 
under avgiftsperioden. Så oavsett om man är kommunmedlem, kund eller besökande 
behandlas alla lika. Samtliga trafikanter kommer också gynnas på ett sådant sätt att 
kommunen kan bidra till att täcka kostnader för bland annat underhåll av p-platser, gator 
samt gc-vägar. 
 

mailto:susanne.jakobsson@sotenas.se


 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Trafikingenjör 

Telefon: 0523-66 45 49 
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Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
parkeringsplatser som framgår i de bifogade kartbilagorna från och med år 2022. 

 

Bilaga  
Kartor bilaga 1 och 2 
Gällande taxa bilaga 3 
 

  
Fredrik Torstensson Susanne Jakobsson 
Avdelningschef Drift och Projekt Trafikingenjör 
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KSTU § 72  Dnr 2021/251 

 
Tillgänglighetsstrategi  

Sammanfattning 

I ärendet behandlas förslag till tillgänglighetsstrategi. 
 
Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs kommuns policy för tillgänglighet samt det arbete som 
kommunen gör på området. Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för ytterligare mål och 
aktiviteter i nämndernas verksamhetsplanering inom raden för kommunens styr- och 
ledningsmodell. I styr- och ledningsmodellen sätts nämndspecifika mål, nyckeltal och aktiviteter i 
syfte att säkerställa att denna strategi genomförs.  
 
Strategin visar på den ambition kommunen har som syftar till att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i samhällets alla former.  
I tillgänglighetsstrategin föreslås Kommunfullmäktige fastslå vilka värderingar och grunder som 
ska styra kommunens arbete liksom beslut i enskilda ärenden 
 
Förslaget till tillgänglighetstrategin har varit på remiss till samtliga nämnder. Yttrandena har 
inkommit och tillgänglighetsstrategin är omarbetad efter förslag från nämnderna.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen fick den 2020-09-15 §54 i uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott att ta fram 
en övergripande tillgänglighetsstrategi.  Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutade 2021-05-15 § 
24 att remittera tillgänglighetsstrategin till utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, 
byggnadsnämnden och miljönämnden samt tillgänglighetsrådet.  
 
Nämnderna arbetar med tillgänglighet externt och internt. Däremot saknar kommunen fastställda 
grundprinciper för tillgänglighet.  
 
Tillgänglighetsstrategin syftar till att säkerställa en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar 
tillgänglighet. Med detta menas att Sotenäs kommun bedriver en ändamålsenlig attraktiv, sund och 
säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv 
hantering och styrning av ärenden hos nämnderna. 
  
Förslaget till tillgänglighetstrategi har nu varit på remiss till samtliga nämnder. Ingen av nämnderna 
har något att invända emot förslaget, men har förslagit olika tillägg i strategin som är markerade 
med röd text i strategin.  
 
Utbildningsnämnden anger att tillgänglighetsstrategin ger en viljeinriktning utan att fastna i detaljer. 
Det går att följa ambitionen att säkerställa en hållbar tillgänglighet i strategin. Den tar upp 
väsentliga saker som rör Utbildningsnämndens verksamheter och den kommer därmed att vara 
naturlig att följa. Det konstateras att tillgänglighetsstrategin följer de styrdokument som är gällande 
för förskolan och skolan samt att den också tar hänsyn till Sotenäs kommuns ambition att bli en 
attraktiv skolkommun. Tillgänglighetsstrategin har även tagit fasta på betydelsen av tillgänglighet 
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för alla vid kultur- och fritidsevenemang. Utbildningschefen har kommenterat att strategin behöver 
ta hänsyn till fritidsfrågor också, och därmed har ett avsnitt om detta lagts till. 
 
Byggnadsnämnden avstår från att besvara remissen då nämnden är en tillsynsmyndighet över 
tillgänglighetskraven. Det antecknas dock att Byggnadsnämnden just i sin roll som 
tillsynsmyndighet bidrar till kommunens tillgänglighetsarbete. Nämnden har också ansvaret för 
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Miljönämnden ställer sig bakom förslaget till tillgänglighetsstrategi. Miljönämnden välkomnar ett 
strukturerat arbete om tillgängligheten i samhället. Miljönämndens verksamhet berör i normalfallet 
inte den fysiska tillgängligheten i samhället. Strategin borde rimligtvis även gälla det digitala 
rummet och där har miljönämnden mer arbeta att göra till exempel hemsida, e-tjänster. Ett avsnitt 
om kommunens kommunikation har därmed tillförts i strategin. 
 
Omsorgsnämnden yttrande handlar om att de önskar ett avsnitt om deras verksamhet. Det har lagts 
till i tillgänglighetsstrategin. 
 
Tillgänglighetsrådet har yttrat sig och är utan anmärkning eller synpunkter i remisstadiet.   
 
Det finns en handlingsplan kopplad till tillgänglighetsstrategin som bifogas förslaget som en 
information. 

Beslutsunderlag 

Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 2021-10-25 
Handlingsplan för genomförande av tillgänglighetsstrategi 2021-10-25 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar tillgänglighetsstrategi för Sotenäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen i handlingsplanen.   

Skickas till 

Tillgänglighetsrådet  
Alla nämnder 
Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-25 KA 2021/000251 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jennie Antonsson, jennie.antonsson@sotenas.se 
Kvalitetsutvecklare 
 

Tillgänglighetstrategi 

Sammanfattning 
I ärendet behandlas förslag till tillgänglighetsstrategi. 
 
Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs kommuns policy för tillgänglighet samt det 
arbete som kommunen gör på området. Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för 
ytterligare mål och aktiviteter i nämndernas verksamhetsplanering inom raden för 
kommunens styr- och ledningsmodell. I styr- och ledningsmodellen sätts nämndspecifika 
mål, nyckeltal och aktiviteter i syfte att säkerställa att denna strategi genomförs.  
 
Strategin visar på den ambition kommunen har som syftar till att säkerställa att personer 
med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i samhällets alla former.  
I tillgänglighetsstrategin föreslås Kommunfullmäktige fastslå vilka värderingar och 
grunder som ska styra kommunens arbete liksom beslut i enskilda ärenden 
 
Förslaget till tillgänglighetstrategin har varit på remiss till samtliga nämnder. Yttrandena 
har inkommit och tillgänglighetsstrategin är omarbetad efter förslag från nämnderna.  
   

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen fick den 2020-09-15 §54 i uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott att 
ta fram en övergripande tillgänglighetsstrategi.  Kommunstyrelsen tekniska utskott 
beslutade 2021-05-15 § 24 att remittera tillgänglighetsstrategin till utbildningsnämnden, 
omsorgsnämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden samt tillgänglighetsrådet.  
 
Nämnderna arbetar med tillgänglighet externt och internt. Däremot saknar kommunen 
fastställda grundprinciper för tillgänglighet.  
 
Tillgänglighetsstrategin syftar till att säkerställa en ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
hållbar tillgänglighet. Med detta menas att Sotenäs kommun bedriver en ändamålsenlig 
attraktiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos 
kommunens verksamheter, en effektiv hantering och styrning av ärenden hos nämnderna. 
  
Förslaget till tillgänglighetstrategi har nu varit på remiss till samtliga nämnder. Ingen av 
nämnderna har något att invända emot förslaget, men har förslagit olika tillägg i strategin 
som är markerade med röd text i strategin.  
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Utbildningsnämnden anger att tillgänglighetsstrategin ger en viljeinriktning utan att fastna i 
detaljer. Det går att följa ambitionen att säkerställa en hållbar tillgänglighet i strategin. Den 
tar upp väsentliga saker som rör Utbildningsnämndens verksamheter och den kommer 
därmed att vara naturlig att följa. Det konstateras att tillgänglighetsstrategin följer de 
styrdokument som är gällande för förskolan och skolan samt att den också tar hänsyn till 
Sotenäs kommuns ambition att bli en attraktiv skolkommun. Tillgänglighetsstrategin har 
även tagit fasta på betydelsen av tillgänglighet för alla vid kultur- och fritidsevenemang. 
Utbildningschefen har kommenterat att strategin behöver ta hänsyn till fritidsfrågor också, 
och därmed har ett avsnitt om detta lagts till. 
 
Byggnadsnämnden avstår från att besvara remissen då nämnden är en tillsynsmyndighet 
över tillgänglighetskraven. Det antecknas dock att Byggnadsnämnden just i sin roll som 
tillsynsmyndighet bidrar till kommunens tillgänglighetsarbete. Nämnden har också 
ansvaret för ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Miljönämnden ställer sig bakom förslaget till tillgänglighetsstrategi. Miljönämnden 
välkomnar ett strukturerat arbete om tillgängligheten i samhället. Miljönämndens 
verksamhet berör i normalfallet inte den fysiska tillgängligheten i samhället. Strategin 
borde rimligtvis även gälla det digitala rummet och där har miljönämnden mer arbeta att 
göra till exempel hemsida, e-tjänster. Ett avsnitt om kommunens kommunikation har 
därmed tillförts i strategin. 
 
Omsorgsnämnden yttrande handlar om att de önskar ett avsnitt om deras verksamhet. Det 
har lagts till i tillgänglighetsstrategin. 
 
Tillgänglighetsrådet har yttrat sig och är utan anmärkning eller synpunkter i remisstadiet.   
 
Det finns en handlingsplan kopplad till tillgänglighetsstrategin som bifogas förslaget som 
en information. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Tillämpning av strategin hanteras inom ramen för befintlig budget och organisation. Skulle 
genomförandet förutsätta särskilda insatser återkommer förvaltningen med förslag i det 
enskilda fallet   

Regelverk  

Strategin innebär inte någon förändring av nämndernas reglementen eller gällande 
delegationsordningar. Det ska däremot fungera som ett styrdokument för 
tillgänglighetsarbetet i kommunen. Konkreta mål för genomförandet av 
tillgänglighetsstrategin görs inom ramen för kommunens styr- och ledningsmodell där 
nämnderna sätter mål och nyckeltal utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
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Barnperspektiv, medborgarperspektiv, jämställdhetsperspektiv 

Strategin visar på den ambition kommunen har som syftar till att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i samhällets alla former oavsett 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionalitet, 
sexuell läggning och klass. 

Hållbar utveckling 

En tillgänglighetsstrategi är viktig ur ett folkhälsoperspektiv då den fastslår värderingar 
och grunder för kommunens arbete med tillgänglighet för funktionshindrade. På detta sätt 
banar den väg för hälsa och välbefinnande för funktionshindrade.  
 
Tillgänglighetsstrategin är därmed kopplad till Hållbarhetsstrategin och berör dess 
prioriterade området ”Hälsa och välbefinnande”. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar tillgänglighetsstrategi för Sotenäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen i handlingsplanen.   

Beslutsunderlag 
Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 2021-10-25 
Handlingsplan för genomförande av tillgänglighetsstrategi 2021-10-25 

Beslutet skickas till 
Tillgänglighetsrådet  
Alla nämnder 
Kommunstyrelsen 
 

  
Jennie Antonsson Eveline Karlsson 
Kvalitetsutvecklare Samhällsbyggnadschef 
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Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 
 
Syfte 
Detta dokument syftar till att säkerställa hållbar tillgänglighet i Sotenäs kommun.  
 
Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs kommuns policy för tillgänglighet samt det 
arbete som kommunen gör på området. Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för 
ytterligare mål och aktiviteter i nämndernas verksamhetsplanering inom raden för 
kommunens styr- och ledningsmodell. I styr- och ledningsmodellen sätts 
nämndspecifika mål, nyckeltal och aktiviteter i syfte att säkerställa att denna strategi 
genomförs. Till strategin fogas ett förslag till handlingsplan för kommunstyrelse och 
nämnder. 
  
Policy för tillgänglighet i Sotenäs kommun 
God tillgänglighet i samhället ger både stimulans och samhörighet. Ordet tillgänglighet 
är en både verbal och fysisk rättighet som syftar till att göra samhället öppet och nåbart 
för alla oavsett funktionshinder. FN har fastställt ett bärande fundament för 
tillgänglighet och rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättning, vilket 
innebär att svenska staten ansvarar 
för att konventionen efterlevs 
nationellt, regionalt och lokalt.  
 
 För Sotenäs kommun är 

tillgängligheten i samhället 
en grundpelare för att skapa 
gemenskap och tillhörighet 
utan att exkludera någon. 
Det är en viktig del av 
kommunens arbete med social hållbarhet.  Ambitionen för kommunen är att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i 
samhällets alla former.  

 Sotenäs kommun ska ständigt verka för att tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning kontinuerligt förbättras och 
eventuella brister åtgärdas.  
 

I triangeln listas tre olika miljöer av tillgänglighet. En tillgänglig miljö på 
anständighetsnivå följer de regelverk som finns, t.ex. i plan- och bygglagen. En 
anpassad miljö är utformad så att den är tillgänglig för alla oavsett funktionshinder. I en 
speciell miljö som utgör en liten del av miljöerna har åtgärder gjorts enligt en 
kompromissnivå vilket innebär att miljön är tillgänglig för personer med ett visst 
funktionshinder.  
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 Sotenäs kommun ska verka för att ha en anpassad miljö, tillgänglig för alla 
oavsett funktionshinder.  

 
Kommunens tillgänglighetsarbete 
 
Tillgänglighetsråd och Tillgänglighetsansvarig  
I Sotenäs kommun finns ett tillgänglighetsråd med representanter för kommunstyrelsen 
och nämnder. I rådet ingår också representanter från kommunens ideella föreningar som 
tillvaratar tillgänglighetsintressen.  
 
Inom kommunen finns det också en utpekad person som är ansvarig för 
tillgänglighetsfrågor.  
 
Översiktsplanen och annan fysisk planering av mark och vatten 
Översiktsplanen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg för att formulera mål och 
ställningstaganden för tillgänglighet och delaktighet.  

Sotenäs kommun redovisar sina ställningstaganden kring tillgänglighet i 
översiktsplanen vilket gör att tillgänglighetsaspekten får genomslag i hela 
planeringskedjan, från översiktsplan, till detaljplan, bygglov och slutbesked. För att 
ytterligare säkerställa detta är Tillgänglighetsrådet en remissinstans i 
översiksplanearbetet och har möjlighet att lämna synpunkter vid annan fysisk planering, 
inte minst vid ombyggnad av särskilda boenden.  

Om, ny och tillbyggnader 
Sotenäs kommun skapar bostäder och bostadsområden som visar på god tillgänglighet 
utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Vid ny- till- 
och ombyggnad ställs krav på ansökningar/anmälningar så att byggnaderna ska vara 
lämpliga för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialpåverkan samt vara 
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga. 
Kommunen utvecklas och tydliggör också arbetsmetoder och riktlinjer för att skapa god 
tillgänglighet.  
 
Arbetsmiljö i kommunens lokaler och utemiljöer 
Kommunfullmäktige har avsatt investeringsmedel för att anpassa lokaler och andra 
miljöer efter aktuella behov. När behov av åtgärder uppstår tar ansvarig chef till 
exempel inom utbildningsförvaltningen kontakt med fastighetsenheten för 
genomförande av åtgärder.  
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Västra Götalandsregionens Tillgänglighetsdatabas  
Sotenäs kommun arbetar för att främja ökad tillgänglighet till både inom- och 
utomhusmiljöer. Kommunen använder sig av Västra Götalandsregionens 
Tillgänglighetsdatabas som syftar till att förbereda funktionshindrade med 
merinformation om vilken miljö de kan vänta sig inför ett besök på exempelvis 
Biblioteket. 
 
Kommunen är ansluten till tillgänglighetsdatabasen och kommunstyrelsen bedriver ett 
inventeringsprojekt för att underlätta besök för funktionsnedsatta vid kommunens 
verksamheter samt vid allmänna platser. Ett arbete för att även få med företagare i 
kommunen är under utveckling. I och med detta arbete kommer databasen att ge en mer 
tillfredsställande information för funktionshindrade av vad som finns att göra inom 
kommunen.  
 
Arbetsmarknad 
Sotenäs kommun har samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet för att skapa 
arbete för personer med funktionsnedsättning. Skolan, socialtjänsten, 
arbetsförmedlingen och Försäkringskassans befintliga nätverksarbete ska fortsätta och 
utvecklas för att i ett tidigt skede hitta arbetstillfällen för ungdomar med 
funktionsnedsättning.  
 
Omsorg 
Omsorgens verksamheter ska vara utformade på ett sätt som främjar att alla kan ta del 
av aktiviteter och miljöer. Kontinuerlig fortbildning kring ämnen som likvärdig och 
tillgänglig miljö, genus, jämlikhet, kommunikation och arbetssätt ska ligga som grund 
för det gemensamma utvecklingsarbetet för ökad fysisk och social tillgänglighet inom 
förvaltningen. 
 
Brukarråd inom verksamheterna ska tjäna till att uppmärksamma utvecklingsområden i 
detta. Att ta sig till aktiviteter och lokaler måste till delar möjliggöras av transporter som 
kommunen ombesörjer. 
 
Kultur och fritid 
Sotenäs kommun har en utpräglad kultur kring sommaraktiviteter och turism. Miljön 
och evenemang intresserar många besökare per år och det är angeläget att såväl fasta 
som tillfälliga evenemangsplatser är tillgängliga för alla.  
 
Kommunen utgår i sitt arbete från ”Arrangemangsguiden” där en rad 
tillgänglighetsaspekter listas. Genom att ställa krav på arrangörerna och evenemangens 
tillgänglighet visar kommunen på sina ställningstaganden för en ökad tillgänglighet i 
kommunen.  
 
Kommunen begär därför bland annat att arrangörerna säkerställer att det finns ett antal 
platser för funktionshindrade för varje evenemang. Varje evenemang är unikt varför 
villkor bestäms inför varje evenemang.  
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Kommunens förenings- och idrottsanläggningar är tillgänglighetsanpassade och för de 
föreningsdrivna anläggningarna som har behov av tillgänglighetsanpassa lokalerna finns 
möjligheter för föreningarna att söka anläggningsstöd.  
 
Utbildning 
Skolan är skyldig att skapa en likvärdig och tillgänglig undervisning för alla barn och 
elever.   
 
I undervisningen betyder det att förskolan och skolan möter barn och elever med 
tillitsfull, strukturerad och tillgänglig undervisning med generella stöd som underlättar 
lärandet. Lektionsstruktur och strukturen på dagen ska vara känd för alla och innehålla 
variation i undervisningen, tid för reflektion och pauser. Tillgången till och personalens 
kännedom om olika läroverktyg som möjliggör anpassad undervisning utifrån barn och 
elevers olikheter och behov ska öka. Förskolan och skolan ska genom kontinuerligt 
utvecklingsarbete se till att personalen har hög tilltro till alla barn och elevers 
kunskapsutveckling och sociala förmåga. Övergångar mellan skolor och stadier ska utgå 
från de gemensamt framtagna rutinerna. 
 
Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och främjande samt följa 
gemensamma elevhälsodokument. Riktade insatser runt enskild elev ska utgå från 
identifierade behov och formulerade frågeställningar och arbetet ska följa den framtagna 
arbetsgången. Skolnärvaro är en viktig skyddsfaktor och arbetet med att främja 
skolnärvaro ska prioriteras.  

Kontinuerlig fortbildning kring ämnen som likvärdig och tillgänglig läromiljö, genus, 
jämlikhet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska ligga som grund för det 
gemensamma utvecklingsarbetet för ökad tillgänglighet inom förvaltningen. 
 
Upphandlingar  
I alla större upphandlingar finns möjligheter till anpassning. När produkter, miljöer, 
program och tjänster upphandlas ska de kunna användas av alla i största möjliga 
utsträckning, utan behov av anpassning och specialutformning. 
 
I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns tillgänglighet med som ett tekniskt 
lagkrav och upphandlingen ligger på den verksamhet som ska nyttja avtalet. Det är i 
kommunens styr och ledningsmodell såsom agenda 2030, kommunfullmäktiges mål, 
nämndens mål, budget, arbetsmiljö med mera som ska realiseras i enskilda avtal. 
Kommunen arbetar med tillgänglighet i upphandling genom att ha verksamhetsmål som 
främjar tillgänglighet.  
 
Kommunens upphandlare deltar i seminarier från upphandlingsmyndigheten gällande 
tillgänglighet för alla och verkar för ett socialt hållbart samhälle.  
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Kommunikation 
Sotenäs kommun arbetar för att tillgängligheten i kommunens kommunikation ska stå i 
fokus och vara anpassad för personer med funktionshinder.  
 
Kommunen fick en ny hemsida våren 2017 som var upphandlad med kravet att den 
skulle uppfylla tillgänglighetskriterierna som finns i riktlinjerna för tillgängligt 
webbinnehåll.  
 

Webbredaktörerna har genomgått en utbildning i klarspråk för att underlätta för 
mottagaren att tillgodogöra sig hemsidans innehåll. Hemsidan har även så kallad ”alt-
texter” vid de flesta bilderna. En alt-text beskriver bildens innehåll och dess kontext, 
och ska vara en fullgod ersättning för bilden. 
  
På hemsidan finns möjlighet att genom Google Translate få innehållet översatt till olika 
språk. Under våren 2021 placerades en knapp till Tillgänglighetsdatabasen på 
hemsidans förstasida. 
 
Alla filmer som produceras på kommunikationsavdelningen och läggs ut på hemsida 
och sociala medier textas för högre tillgänglighet.  
 
Alla kommunfullmäktigemöten webbsänds så att man som invånare kan delta i besluten 
även om man inte har möjlighet att vara fysiskt på plats. Det är möjligt att delta i både 
realtid och i efterhand då sändningarna lagras på hemsidan. 
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Handlingsplan 2022 tillgänglighet Sotenäs kommun 

 
 

Kommunfullmäktiges mål/ 
nämndernas styrande 
verksamhetsmål 
 
 

Aktivitet i förvaltningens 
handlingsplan 

Uppföljning Ansvarig för 
aktivitet:  

Slutdatum för 
aktivitet:  

Kommun-
styrelsen 

     

Befintlig aktivitet 13. KF Sotenäs ska främja 
hållbar utveckling ur ett 
socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Inventering registreras löpande in i 
Tillgänglighetsdatabasen. Projektet 
utvecklas succesivt och även 
service till företagare ingår i 
projektet.  

Uppföljning sker löpande längs projektets 
gång via verksamhetsmöten med projektledare 
och inventerare. Återkoppling sker till 
kommunstyrelsen vid tertialrapporter och till 
tillgänglighetsrådet löpande via 
tillgänglighetsansvarige.  

Drift- och projektchef 2022-12-31 
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Ny aktivitet  Kommunstyrelsen ska anta 
arrangemangsguiden som ett 
styrande dokument för att på så sätt 
få vägledning vid evenemang i 
kommunen.  

Återrapport till kommunstyrelsen och 
tillgänglighetsrådet genom förslag till beslut.  

Samhällsbyggnads-
chef  

2022-12-31 

Befintlig aktivitet  Anpassa lokaler utifrån de 
investeringsmedel som tilldelats 
utifrån behov i kommunens 
verksamheter 

När behov uppstår ska detta åtgärdas inom två 
veckor 

Drift- och projektchef 2022-12-31 
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Ny aktivitet  Att utöka antal 
tillgänglighetsanpassade 
naturområden (som är välbesökta).  

Årsbokslut Drift- och projektchef 2023-12-31 

Ny aktivitet  Kommunstyrelsen arbetar för att ta 
fram lättläst information på 
Kommunens hemsida utifrån de 
behov som finns.  

 Kommunikatör 2022-12-31 

Ny aktivitet  Tillgänglighetsrådet skapar två 
tillfällen per år i juni och december 
för att lyfta vad som är viktigt för 
personer med funktionsnedsättning 

Uppföljning sker tillsammans med 
tillgänglighetsrådet och en utvärdering av 
arbetet sker tillsammans med 
tillgänglighetsrådet. 

Ordförande 
Tillgänglighetsrådet 

2022-12-31 

Ny aktivitet 9. KF Sotenäs ska uppfattas 
som en attraktiv kultur- och 
fritidskommun 

Vandringslederna tas med i 
tillgänglighetsdatabasen och även 
en länk till denna finns att finna på 
vandringskartan. 

Uppföljning sker löpande längs projektets 
gång via verksamhetsmöten med projektledare 
och inventerare. Återkoppling sker till 
kommunstyrelsen vid tertialsrapporter och till 
tillgänglighetsrådet löpande via 
tillgänglighetsansvarige. 

Drift- och projektchef 2022-12-31 

      
Byggnads-
nämnden 

     

Befintlig aktivitet 13. KF Sotenäs ska främja 
hållbar utveckling ur ett 
socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Byggnadsnämnden arbetar för en 
ökad tillgänglighet då nämnden 
granskar bygglov utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Krav på 
tillgänglighet ställs på 
ansökningar/anmälningar vid 
ny/ombyggnation. 

Tertialrapport Plan- och byggchef 2022-12-31 

      
Miljönämnden 13. KF Sotenäs ska främja 

hållbar utveckling ur ett 
socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 
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Utbildnings-
nämnden 

     

Befintlig aktivitet 13. KF Sotenäs ska främja 
hållbar utveckling ur ett 
socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Utbildningstillfällen om socialt 
hållbart samhälle för barn och unga, 
allmänhet, anställda, 
förtroendevalda.  
”Våga vara dig själv”  

Tertialrapport Utbildningschef  2022-12-31 

Ny aktivitet  Kontinuerlig fortbildning kring 
ämnen som likvärdig och tillgänglig 
läromiljö, genus, jämlikhet och 
språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt ska ligga som grund för 
det gemensamma 
utvecklingsarbetet för ökad 
tillgänglighet inom förvaltningen. 
 

Tertialrapport Utbildningschef 2022-12-31 

Ny aktivitet  Arbeta förebyggande för en trygg 
miljö i skolan för elever med 
funktionsnedsättning genom att:  

- Stödja och utbilda elever 
med funktionsnedsättning 
om sina rättigheter 

- Öka kunskap och 
kompetens hos personalen 
i skolan om elever med 
funktionedsättning 

- Sprida information till 
anhöriga som har barn 
med funktionsnedsättning 

Tertialrapport Utbildningschef 2022-12-31 
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Ny aktivitet  Lektionsstruktur och strukturen på 
dagen ska vara känd för alla och 
innehålla variation i 
undervisningen, tid för reflektion 
och pauser.  Tillgången till och 
personalens kännedom om olika 
läroverktyg som möjliggör 
anpassad undervisning utifrån barn 
och elevers olikheter och behov ska 
öka 

Tertialrapport Utbildningschef 2022-12-31 

Tillägg på befintlig 
aktivitet 

 Insatser för att främja psykisk 
hälsa- och utanförskap på grund av 
funktionshinder 

Tertialrapport Utbildningschef 2022-12-31 

      
Omsorgs-
nämnden 

     

Befintlig aktivitet 13. KF Sotenäs ska främja 
hållbar utveckling ur ett 
socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv. 

Förebyggande arbete funktionsstöd; 
ta fram verktyg för 
medborgardelaktighet. 

Tertialrapport Omsorgschef 2022-12-31 

Ny aktivitet  Personal ska få tillgång till stöd, 
information och utbildning för att 
motverka våld och tvång 

Tertialrapport Omsorgschef 2022-12-31 
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KSAU § 188 Dnr 2019/001554  

Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 

Sammanfattning 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att säga upp ett avtal mellan Sotenäs kommun och 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand inför att den 25-åriga avtalstiden skulle gå ut den sista 
december 2020 har föreningen gjort gällande en i avtalet ingående option till övertag av fastigheten 
Hunnebo 1:506. Uppsägningstiden av det uppsagda avtalet mellan Sotenäs kommun och 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand har förlängts i omgångar.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att säga upp gällande ramavtal jämte tilläggsavtal 
mellan kommunen och Folketshusföreningen i Hunnebostrand till upphörande den 31 december 
2020. Medan diskussioner pågått mellan kommunen och föreningen har uppsägningstiden förlängts 
tom den 1 september 2021. 
 
Föreningen har först gjort gällande option på återköp av fastigheten Hunnebo 1:506 enlighet med 
det uppsagda ramavtalet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-08 § 137 att ställa sig positiv till ett samägande av fastigheten 
alternativt att Folketshusföreningen köper fastigheten för 1 kr och överlämnar till 
folketshusföreningen att meddela besked om föreningens ståndpunkt. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Hav och land har i styrelsemöte den 2021-09-20 fattat beslut om en avsiktsförklaring 
"1. att godkänna gemensamt ägande tillsammans med Sotenäs kommun och att ta fram förslag till 
bolagsordning, ägandedirektiv och organisation- och ekonomiska konsekvenser för att därefter ta ett 
definitivt beslut i styrelsen.  
2. att styrelsen beslutar att parallellt med fastighetsfrågan tillsammans med Sotenäs kommun utreda 
kulturuppdraget och att beslut tas tillsammans med fastighetsfrågan.  
3. att beslut i fastighetsfrågan förutsätter att föreningen och Sotenäs kommun är överens om 
kulturuppdraget 
4. att till kommunen meddela att optionsrätten bör förlängas till 1 april 2022." 
 
Då uppdrag saknas för fortsatt hantering av ärendet föreslår förvaltningen en förlängning av 
uppsägningstiden i avvaktan på vidare uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Folketshusföreningen i Hunnebostrand, bilaga 1 
Överenskommelse om förlängning till 31 mars 2022, bilaga 2 
Ramavtal med tilläggsavtal, bilaga 3 
Uppsägningshandling, bilaga 4 
Hyresavtal med förlängningsklausul, bilaga 5  
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Forts. KSAU § 188 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 
Ordförande ställer proposition på Olof Börjesson (C) förslag och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott avslår detta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal om förlängning av ramavtal med tilläggsavtal samt 
hyresavtal mellan kommunen och föreningen tom. den 30 september 2022.  
 
Beslutet avser överenskommelse om förlängning av ramavtal med tilläggsavtal och förlängning av 
hyresavtal enligt påteckning på bilaga 2 och 5.  
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att reglera förhållandet mellan kommunen och 
föreningen enligt gällande avtal och regelverk.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-21 KS 2019/1554 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 

Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 

Sammanfattning 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att säga upp ett avtal mellan Sotenäs kommun och 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand inför att den 25-åriga avtalstiden skulle gå ut den 
sista december 2020 har föreningen gjort gällande en i avtalet ingående option till 
övertag av fastigheten Hunnebo 1:506. Uppsägningstiden av det uppsagda avtalet 
mellan Sotenäs kommun och Folketshusföreningen i Hunnebostrand har förlängts i 
omgångar. Tjänsteskrivelsen rör fortsatt hantering av ärendet.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att säga upp gällande ramavtal jämte 
tilläggsavtal mellan kommunen och Folketshusföreningen i Hunnebostrand till 
upphörande den 31 december 2020. Medan diskussioner pågått mellan kommunen och 
föreningen har uppsägningstiden förlängts tom den 1 september 2021. 
 
Föreningen har först gjort gällande option på återköp av fastigheten Hunnebo 1:506 
enlighet med det uppsagda ramavtalet.  
 
Förvaltningen har i tidigare tjänsteskrivelse den 28 maj 2021 föreslagit 
kommunstyrelsen att avyttra fastigheten Hunnebo 1:506 enligt gällande ramavtal.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti att återremittera ärendet och 
att ärendet tas upp vid nästa sammanträde den 13 oktober med uppdaterade 
beslutshandlingar och att Folketshusföreningens ordförande bjuds in till mötet.  
Nuvarande avtal förlängs till 1 november 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-08 § 137 att upphäva beslut från KSAU 2021-08-
25 § 146, samt att ställa sig positiv till ett samägande av fastigheten alternativt att 
Folketshusföreningen köper fastigheten för 1 kr och överlämnar till 
folketshusföreningen att meddela besked om föreningens ståndpunkt. 
 
Vid sammanträde den 13 oktober 2021 tog kommunstyrelsens arbetsutskott del av 
skrivelse från föreningen. 
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Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Hav och land har i styrelsemöte den 2021-09-20 fattat beslut om en 
avsiktsförklaring 
"1. att godkänna gemensamt ägande tillsammans med Sotenäs kommun och att ta fram 
förslag till bolagsordning, ägandedirektiv och organisation- och ekonomiska 
konsekvenser för att därefter ta ett definitivt beslut i styrelsen.  
2. att styrelsen beslutar att parallellt med fastighetsfrågan tillsammans med Sotenäs 
kommun utreda kulturuppdraget och att beslut tas tillsammans med fastighetsfrågan.  
3. att beslut i fastighetsfrågan förutsätter att föreningen och Sotenäs kommun är överens 
om kulturuppdraget 
4. att till kommunen meddela att optionsrätten bör förlängas till 1 april 2022." 
 
Då uppdrag saknas för fortsatt hantering av ärendet föreslår förvaltningen en 
förlängning av uppsägningstiden i avvaktan på vidare uppdrag. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

Ekonomiska konsekvenser är inte utredda. 

Regelverk  

Likabehandling av föreningsverksamheter 

Organisation och personal 

Inom ramen för ordinarie verksamhet.  

Barnperspektiv 

Det är kommunstyrelsens och utbildningsnämndens ansvar att sörja för ändamålsenliga 
lokaler för barn och unga. 

Medborgarperspektiv 

Transparens och öppenhet 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om förlängning av ramavtal med 
tilläggsavtal samt hyresavtal mellan kommunen och föreningen tom. den 30 september 
2022.  
 
Beslutet avser överenskommelse om förlängning av ramavtal med tilläggsavtal och 
förlängning av hyresavtal enligt påteckning på bilaga 2 och 5.  
 
Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att reglera förhållandet mellan 
kommunen och föreningen enligt gällande avtal och regelverk.  
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Bilaga/Bilagor 

Skrivelse från Folketshusföreningen i Hunnebostrand, bilaga 1 
Överenskommelse om förlängning till 31 mars 2022, bilaga 2 
Ramavtal med tilläggsavtal, bilaga 3 
Uppsägningshandling, bilaga 4 
Hyresavtal med förlängningsklausul, bilaga 5 (förlängningsklausulen på sista sidan 
uppdateras till rätt datum innan underskrift) 
 

Beslutet skickas till 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand 
Kommundirektören  
Ekonomichefen 
Samhällsbyggnadschefen 
Utbildningschefen 
 
 

  
Maria Vikingsson Eveline Karlsson 
Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 

 
 

  
Ulf Blomquist  
Utbildningschef  
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Mellan Sotenäs kommun (org.nr. 212000-1322), Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn, 

nedan kallad ”Kommunen”, å ena sidan, och  

Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand ekonomisk förening  

(org.nr. 754600-0261), Parkgatan 1, 456 61 Hunnebostrand,  

nedan kallad ”Föreningen”, å andra sidan,  

träffas härmed följande 

 
ÖVERENSKOMMELSE 
 

Bakgrund  
Kommunen och Föreningen har ingått ramavtal, daterat den 26 och 27 december 

1993 samt komplettering/ändring av ramavtal, daterat den 26 mars och 5 december 

1997, med härtill hörande tilläggsavtal, nedan kallade ”Ramavtalet med tilläggsavtal” 

(bilaga 1).  

 

Ramavtalet med tilläggsavtal syftar till en samverkan mellan parterna kring 

investering och samutnyttjande av Folketshusbyggnaden vid Parkvägen i 

Hunnebostrand. Denna samverkan innefattar även uppdrag och ersättning gällande 

förenings- och kulturliv samt utbildnings-, biblioteks- och fritidsgårdsverksamhet. 

Vidare innehåller Ramavtalet med tilläggsavtal bestämmelser om fastighetsreglering, 

framtida fastighetsöverlåtelse, hyresupplåtelse m m. 

 

Kommunen har sagt upp Ramavtalet med tilläggsavtal till upphörande.   

 

Efter förda förhandlingar har parterna numera träffat följande frivilliga 

överenskommelse. 

 

1  Parterna är överens om att Ramavtalet med tilläggsavtal (bilaga 1), under en 

uppsägningstid, fortsatt ska gälla mellan parterna. 

 

Under uppsägningstiden har Kommunen dock inte någon skyldighet enligt 

villkor 7 i Ramavtalet att utge sådan uppdragsersättning som avser att täcka 
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eventuella driftunderskott i Föreningens verksamhet vad gäller Folkets-Hus-

delen, varför denna skyldighet i villkor 7 i Ramavtalet inte ska gälla.  

 

Parterna är istället överens om att stöd beslutas av Utbildningsnämnden under 

2021 inom ramen för gällande reglemente. 

 

Från och med den 1 januari 2021 ska Kommunen fortsatt vara lagfaren ägare 

av Folketshusbyggnaden i Hunnebostrand och fastigheten Sotenäs Hunnebo 

1:506. Under uppsägningstiden har föreningen rätt till återköp enligt 4 § i 

tilläggsavtal den 26 mars respektive 5 december 1997. 

 

Uppsägningstiden för Ramavtalet med tilläggsavtal löper till och med den 31 

mars 2021, varefter Ramavtalet med tilläggsavtal automatiskt upphör att gälla, 

utan krav på ytterligare uppsägning från någondera parten.  

 

2 Parterna kommer att hantera hyresupplåtelsen för Folketshusbyggnaden med 

tillhörande ytor separat från denna handling.  

 

________________________ 

 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit ett 

vardera. 

 

Kungshamn 2021- 

För Sotenäs kommun 

 

_________________________   
     

 
enligt beslut 2021-              , ärende 2019/1554 
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Kungshamn 2021-  

För Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand ek. för. 

 

 

_________________________   
 

Namnförtydligande    

 
Bilaga 
1 Ramavtalet med tilläggsavtal 
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MN § 55   MIMB 2021/001 

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 
produktion och material i kontakt med livsmedel för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen 
av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. 
Genom en övergångsbestämmelse till förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om 
förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 
2023 i syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning av det 
nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya systemet med 
efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt utifrån nämndens 
möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur övergången kan ske. 
 
En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv övergång. De nya 
verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt förvaltningens förslag att 
riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den nya taxan.  Det innebär att taxan tar 
höjd för parallella avgiftssystem under övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla 
verksamheter att efterhandsdebiteras. Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer 
att efterhandsdebiteras från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att 
kunna kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda livsmedelsverksamheterna 
samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett korrekt avgiftsuttag vilket är en 
förutsättning för att övergången för alla verksamheter år 2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig. 
Det finns även tid att trimma in enhetens verksamhetssystem. 
 
Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa livsmedelsverksamheter 
kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som redan utförts.  
 

Beslutsunderlag 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts protokoll 2021-10-06 § 31 
Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 

Yrkande 

Max Jansson (LP) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottet, Max Jansson och Stig-Arne Helmerssons förslag 
och finner att nämnden antar detta. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(18)
 

 
 

forts. MN § 55 MIMB 2021/001 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 
livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01, och skicka den vidare till 
kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Utvecklare 
Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
 
 
  



 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Enhetschef 

Telefon: 0523-66 4018 
E-post: maria.bylund@sotenas.se 
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Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom 
ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 

 

Sammanfattning 
 
 Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras 
regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens 
system är att det nuvarande systemet med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med 
ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. Genom en övergångsbestämmelse till 
förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om förskottsbetalade årliga avgifter i 
den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 2023 i 
syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning 
av det nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya 
systemet med efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt 
utifrån nämndens möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur 
övergången kan ske. 
En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv 
övergång. De nya verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt 
förvaltningens förslag att riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den 
nya taxan.  Det innebär att taxan tar höjd för parallella avgiftssystem under 
övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla verksamheter att efterhandsdebiteras. 
Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer att efterhandsdebiteras 
från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att kunna 
kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda 
livsmedelsverksamheterna samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett 
korrekt avgiftsuttag vilket är en förutsättning för att övergången för alla verksamheter år 
2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig. Det finns även tid att trimma in enhetens 
verksamhetssystem. 
Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa 
livsmedelsverksamheter kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som 
redan utförts.  
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Ärendet 

Konsekvenser för verksamhetsutövarna  

Planerad livsmedelskontroll ska enligt lagstiftningen finansieras fullt ut av de 
livsmedelsföretagare som kontrolleras. Införandet av efterhandsdebitering innebär att 
livsmedelsföretagarna betalar för den faktiska tid som går åt för kontrollen och inte som 
idag en uppskattad schablontid. Eftersom man betalar direkt efter utförd kontroll blir det 
också tydligare vad man betalar för.  
För verksamheter som idag betalar för, och får livsmedelskontroll varje år, så är den 
ekonomiska konsekvensen liten. Verksamheterna besöks med samma intervall som 
idag. Avgiften efter utförd kontroll motsvaras i de flesta fall av ungefär tre timmar, men 
kan variera beroende på tiden som går åt för varje kontroll. För verksamheter med ett 
besök per år så kan kostnaden variera något mellan åren. För verksamheter som har 
flera besök per år så kommer kostnaden per kontroll sannolikt jämna ut sig under året.  
För verksamheter med låg risk och därmed låg kontrollavgift innebär det att avgift för 
ordinarie kontroll enbart tas ut de år och vid de tillfällen som kontroll utförs. 
Avgiftsbeloppet vid dessa tillfällen motsvarar då den nedlagda tiden vilket innebär att 
det i de flesta blir en högre summa än den avgift företaget idag betalar årligen.  
Kommunala verksamheter påverkas i samma utsträckning som övriga 
livsmedelsverksamheter. 
 
För verksamheter som idag betalar för, och därmed får livsmedelskontroll varje 
år, så är övergången ur ett ekonomiskt perspektiv tämligen oproblematisk under 
förutsättning att övergången sker vid ett årsskifte. Verksamheterna besöks med samma 
intervall som idag. Avgiften efter utförd kontroll motsvaras i de flesta fall av ungefär tre 
timmar. Tiden för varje kontroll kan variera något, men för verksamheter som har flera 
besök per år så kommer kostnaden per kontroll sannolikt jämna ut sig under året. För 
verksamheter med ett besök per år så kan kostnaden variera något mellan åren. 
 
Verksamheter med ordinarie kontrollbesök vartannat eller vart tredje år. För 
verksamheter som idag inte får besök årligen är övergången mer komplicerad. 
Nuvarande avgiftssystem bygger på att en verksamhet som inte får planerad kontroll 
årligen, i praktiken delar upp sin betalning över två eller tre år. I Göteborg utförs alltid 
en livsmedelskontroll kort efter att en verksamhet har registrerat sig. Alla verksamheter 
får därmed en livsmedelskontroll motsvarande ungefär tre timmar under det första 
verksamhetsåret. För de verksamheter med låg riskklassning där kontroll inte planeras 
varje år, innebär detta att de får mer kontroll än de betalar för det år kontroll utförs och 
att de betalar kostnaden för den utförda kontrollen under de följande två eller tre åren.  
Med andra ord fungerar nuvarande avgiftssystem i praktiken på så sätt att de 
verksamheter som inte erhåller kontroll ett visst år, är med och finansierar kontrollen av 
de verksamheter som erhåller kontroll, och vice versa efterkommande år.  
Utslaget över den period som motsvarar verksamhetens kontrollfrekvens, två eller tre år, 
så jämnar naturligtvis detta ut sig i det enskilda fallet. Gör man ett nedslag vid ett visst 
tillfälle så finns det dock alltid en skillnad mellan olika verksamheter i fråga om de har 
en avgiftsskuld till nämnden eller inte.  
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Konsekvenser för nämnden  

De ekonomiska konsekvenserna för nämnden kommer att bli ett intäktsbortfall 
huvudsakligen under 2024. Om man låter de verksamheter som inte får besök varje år 
betala för den utförda kontrollen genom årlig avgift så länge detta är möjligt, dvs till och 
med utgången av 2023 så kommer nämnden få ett intäktsbortfall för redan utförd 
kontroll för år 2024. Nämnden har ingen möjlighet att påverka intäktsbortfallet 2024 
eftersom efterhandsdebitering då måste tillämpas och det finns ingen laglig möjlighet att 
kräva in extra avgifter för livsmedelskontrollen 

Förvaltningens förslag till beslut 
   
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att ställa sig bakom förslag till taxa inom 
livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2022 och skicka den vidare till 
kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut. 

 

Bilaga 
 

• Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef 
Miljöchef 
Utvecklare 
Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner 
 

  
Maria Bylund Eveline Savik 
Chef miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 

Chef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

 

 

   Jennie Antonsson 
   Utvecklare Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Taxa inom  livsm ede lsom råde t sam t för kon tro ll inom  ekologisk 
p roduktion  och  m ate ria l i kon takt m ed  livsm ede l (FCM) 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna  taxa  gä lle r avgifte r för Sotenäs Kom m uns kostnader för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het en ligt livsm ede lslagen  (2006:804), lagen  
(2009:1424) om  kontroll av skyddade  be teckningar på  jordbruksprodukte r och  
livsm ede l och  lagen  (2013:363) om  kontroll av ekologisk produktion  sam t de  
föreskrifte r som  har m edde la ts m ed stöd  av denna  lagstiftn ing, inklusive  
förordning (2021:176) om  avgifte r för offen tlig kontro ll av livsm e de l och  vissa  
jordbruksprodukte r, och  de  EU-bestäm m else r som  lagstiftn inge n  kom ple tte ra r. 

Med livsm ede l i denna  taxa  avses även  de t som  enligt 3 § 2 stycke t 
livsm ede lslagen  jäm stä lls  m ed livsm ede l. 

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift en ligt denna  taxa  be ta las av den  aktör va rs ve rksam het ä r förem ål för 
näm ndens offe n tliga  kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger 
sam m an m ed kontrollen  en ligt 1 §, om  in te  anna t följe r av de nna  taxa . Med aktör 
avses va rje  livsm ede lsföre tagare , annan  ve rksam hetsu tövare  och  aktör inom  
ekologisk produktion  som  å läggs ansvar och  skyld ighe te r en ligt regle ringen  i 1 §. 

3 § Avgift en ligt denna  taxa  ta s in te  u t för handläggning som  föranleds av a tt 
beslu t e n ligt livsm ede lslagstiftn inge n  e lle r e n ligt lagen  om  kontro ll av ekologisk 
produktion  överklagas. 

4 § Beslu t om  avgift e lle r nedsä ttn ing av avgift i enskilda  fa ll fa tta s av 
m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän  e fte r handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  utförs en ligt de  
bestäm m else r som  avses i 1 § ska  en  avgift be ta las för näm ndens nedlagda  
kontrolltid  e n ligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns sä rskilda  bestäm m else r om  avgift för 

1. registre ring av an läggningar och  ve rksam hete r (9 §) 
2. uppföljande  kon troll (10 §) 
3. utredn ing av klagom ål (11–12 §§) 
4. kostnader för korrige rande  å tgä rder (13 §) 



5. exportkontroll och  u tfä rdande  av exportin tyg (14 §) 
6. im portkon troll (15 §) sam t 
7. avgift för inköp under dold  iden tite t (16 §) 

Timavgift 
6 § Vid  tilläm pn ingen  av denna  taxa  ä r tim avgiften  1 300 pe r tim m e kontrolltid . 

Med kontro lltid  avses den  sam m anlagda  tid  som  varje  tjänstepe rson  vid  
näm nden ha r använt för offen tlig kontro ll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  så  som  in läsn ing av ä rende t, handläggning och  
beslu t, kontakte r m e d parte r, sam råd  m ed experte r och  m ynd ighe te r, 
inspektioner, revisioner, p rovtagning och  kontro lle r i övrigt. 

7 § Näm nden få r beslu ta  a tt ta  u t avgifte r för p lanerad  kontro ll e n ligt 
bestäm m else rna  i 7 a  § om  å rlig avgift e lle r 7 b  § om  faktisk kontrolltid . 

Näm nden ska  fa tta  beslu t om  verksam hetens riskklass som  ska  ligga  till grund  
för å rlig avgift (7 a  §) e lle r kontro llin te rva ll för ve rksam heten  (7 b  §). 

7 a  § För offen tlig kon troll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  av en  livsm ede lsanläggning ska  en  fast å rlig kontrollavgift 
be ta las. Den å rliga  kontrollavgiften  be räknas genom  a tt kontrolltiden  (tim m ar) 
som  fram går av de t riskklassn ingsbeslu t som  beslu ta ts av m iljönäm nden i 
m e lle rsta  Bohuslän  m ultip lice ras m ed tim a vgiften . 

Fast å rlig avgift om fa tta r ka lenderå r och  ska  be ta las i förskott. 

Avgiften  ska  dä re fte r be ta las m ed he lt avgiftsbe lopp  för va rje  he lt ka lenderå r. 

Om  en  tilläm pning av första  stycke t skulle  m edföra  a tt kontrolltiden  för en  
an läggning b lir uppenbart oriktig i förhå llande  till de t faktiska  kontrollbehove t 
en ligt näm ndens riskbedöm ning, ska  an läggningen  istä lle t tillde las kontrolltid  på  
grundva l av näm nde ns bedöm ning av an läggningens kontrollbehov. 

Den å rliga  kontrollavgiften  ska  be ta las av den  som  äger e lle r innehar 
livsm ede lsanläggningen  vid  ka lenderå re ts början . 

7 b  § Avgiftsu ttag ske r i förhå llande  till faktiskt nedlagd  kontrolltid  i va rje  ä rende  
e lle r en ligt de  andra  grunder som  anges i ta xan . 

Avgift för offen tlig kontroll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  ska  debite ras e fte r de t a tt kontrollen  ha r u tförts, om  in te  anna t 
följe r av denna  taxa . 



Kontrolle n  u tförs m ed de t kon trollin te rva ll som  föranleds av an läggningens 
riskklassn ingsbeslu t som  faststä lls  av m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . 

Indexuppräkning 
8 § Tim avgiften  i denna  taxa  ä r bestäm d m ed u tgångspunkt från  kostnadsläge  
och  Prisinde x för kom m unal ve rksam het (PKV) oktober m ånad å re t före  de t å r 
taxan  börja r gä lla . 

Miljönäm nde n i m e lle rsta  Bohuslän  få r för va rje  ka lenderå r (a vgift så r  2021) 
dä re fte r beslu ta  a tt höja  tim avgiften  m ed den  procentsa ts för PKV som  ä r 
publice rad  på  SKR:s webbpla ts för oktober m ånad å re t före  avgiftså re t. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som  anm äle r en  livsm ede lsanläggning för registre ring ska  be ta la  avgift 
för 1 t im m e  kontro lltid  en ligt 6 §. De tsam m a gä lle r för den  som  anm äle r en  
an läggning e lle r ve rksam het som  ska  registre ras en ligt rege lve rke t för m a te ria l i 
kontakt m ed livsm ede l. Av 1 § 2 stycke t i taxan  fram går a tt an läggningar för de t 
som  enligt livsm ede ls lagen  de fin ie ras som  livsm ede l om fa tta s av taxan . 
Avgiftsskyld ighe ten  gä lle r även  den  som  a nm äle r registre ring av en  an läggning 
m ed an ledn ing av a tt den  övergå tt till e n  ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offen tlig kon troll som  ursprunglige n  in te  va r p lanerad , och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen , ska  en  avgift för 
näm ndens ne dlagda  kontrolltid  e n ligt 6 § be ta las om  kontrollen  b livit nödvändig 
e fte r de t a tt b ristande  e fte rlevnad  upptäckts under en  offen tlig kontroll och  
u tförs för a tt bedöm a  om fa ttn ingen  och  konsekvense rna  av denna  bristande  
e fte rlevnad  e lle r för a tt ve rifie ra  a tt korrige rande  å tgä rder ha r vid tagits . 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För u tredning av klagom ål ska  en  avgift för näm nde ns nedla gda  kontrolltid  
en ligt 6 § be ta las för offen tlig kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  i de  fa ll dä r bristande  e fte rlevnad  hos aktören  
kan  bekrä ftas. 

12 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  som  utförs e fte r e tt m edde lande  inom  system e t för snabb 
va rn ing (RASSF) en ligt a rtike l 50 Europaparlam ente ts och  råde ts förordning (EG) 
nr 178/2002 av de n  28 januari 2002 om  a llm änna  principe r och  krav för 
livsm ede lslagstiftn ing, om  inrä ttande  av Europe iska  m yndighe te n  för 
livsm ede lssäkerhe t och  om  förfa randen  i frågor som  gä lle r livsm ede lssäkerhe t, 



ska  en  avgift för näm ndens ne dlagda  kontrolltid  en ligt 6 §, om  de t e fte r de t a tt 
aktören  e rhöll m edde lande t b livit nödvändigt för näm nden a tt vid ta  å tgä rder för 
a tt spå ra  e lle r å te rka lla  de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har e lle r ha r im porte ra t, p roducera t, 
bea rbe ta t, fram stä llt e lle r d istribuera t de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrige rande  å tgä rder som  blivit nödvändiga  e fte r a tt b ristande  
e fte rlevnad  ha r konsta te ra ts i syfte  a tt å tgä rda  e lle r förebygga  upprepning av 
den  bristande  e fte rle vnaden  ska  en  avgift be ta las m otsvarande  näm ndens 
faktiska  u tgifte r som  hänger sam m an m ed å tgä rden . 

Avgift exportkontroll 
14 § För exportkon tro ll som  föranleds av in förse lbestäm m else r i tred je  land  ska  
en  avgift för näm nde ns nedlagda  kontro lltid  en ligt 6 § be ta las för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontrollen  
sam t för u tfä rdande  av exportin tyg och  andra  in tyg. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har den  exportkontro lle rade  
an läggningen . 

Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av va ror som  im porte ras från  e tt tred je land  ska  en  avgift en ligt 
6 § be ta las av den  aktör som  ansvara r för sändninge n , m ed e tt be lopp  som  
m otsvara r näm ndens nedlagda  kontrolltid  för offen tlig kontro ll och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen . 

För uppföljn ing av prover som  har le tt till anm ärkning ska  en  avgift en ligt 6 § 
be ta las m ed e tt be lopp  som  m otsvara r näm ndens ne dlagda  kontrolltid  sam t 
näm ndens övriga  faktiska  u tgifte r. Avgiften  ska  be ta las av im portören , dennes 
om bud e lle r de n  som  annars ansvara r för livsm edlen . 

Avgift för inköp under dold identitet 
 
16 § För inköp under dold  iden tite t som  ä r nödvänd iga  för a tt kontrolle ra  a tt e tt 
livsm ede l uppfylle r kraven  i livsm ede lslagstiftn ingen  ska  en  avgift m otsvarande  
näm ndens faktiska  u tgifte r för köpe t be ta las. 



Om  e tt inköp under dold  identite t u tförs som  e tt led  i en  klagom ålskontroll en ligt 
11–12 §§ ta s avgift en ligt första  stycke t u t e ndast om  bristande  e fte rlevnad  kan  
bekrä ftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om  de t finns sä rskilda  skä l m ed hänsyn  till en  ve rksam hets a rt, om fa ttn ing, 
tillsynsbehov e lle r övriga  om ständighe te r, få r m iljönäm nden i m e lle rsta  
Bohuslän  i e tt enskilt ä rende  beslu ta  a tt sä nka  en  avgift en ligt de nna  taxa . 

Första  stycke t gä lle r dock in te  en  avgift en ligt 10 §. En  sådan  avgift få r endast 
ändras en ligt de  föru tsä ttn ingar som  anges i a rtike l 79.3 förordn ing (EU) 
2017/625. 

18 § Om  den  sam m anlagda  kontrolltide n  understige r en  ha lv tim m e under e tt 
och  sam m a ka lenderå r få r näm nden beslu ta  a tt ingen  tim avgift ska  tas u t av 
aktören  under de t ka lenderå re t. 

De tsam m a gä lle r andra  avgifte r en ligt denna  taxa  än  tim avgift om  be loppe t i de t 
enskilda  fa lle t ä r så  lågt a tt de t in te  ä r ekonom iskt m otive ra t a tt ta  u t avgiften . 

Avgiftens erläggande 
19 § Be ta ln ing av avgift en ligt denna  taxa  ska  ske  till Sote näs Kom m un genom  
dess m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . Be ta ln ing ska  ske  inom  tid  som  anges i 
beslu te t om  avgift e lle r i faktura . 

Överklaganden 
§ 20 Näm ndens beslu t om  avgift överklagas till länsstyre lsen . 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
§ 21 Denna  taxa  träder i kra ft den  1 januari 2022 och  tilläm pas på  ä renden  som  
kom m er in  från  och  m ed denna  dag. För ärenden  som  påbörja ts innan  denna  
taxas ikra ftträdande  tilläm pas tid iga re  gä llande  taxa . 

För ve rksam hete r som  nyregistre ra ts e fte r 1 januari 2022 tilläm pas 7 b  § oavse tt 
riskklass. 

Bestäm m else rna  i 7 § första  stycke t och  7 a  § upphör a tt gä lla  de n  1 januari 2024. 

 



Taxa inom  livsm ede lsom råde t sam t för kon tro ll inom  ekologisk 
p roduktion  och  m ate ria l i kon takt m ed  livsm ede l för 
m iljönäm nden  i m e lle rsta  Bohuslän  

Inledande bestämmelser 
1 § Denna  taxa  gä lle r avgifte r för Sotenäs Kom m uns kostnader för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het en ligt livsm ede lslagen  (2006:804), lagen  
(2009:1424) om  kontroll av skyddade  be teckningar på  jordbruksprodukte r och  
livsm ede l och  lagen  (2013:363) om  kontroll av ekologisk produktion  sam t de  
föreskrifte r som  har m edde la ts m ed stöd  av denna  lagstiftn ing, inklusive  
förordning (2021:176) om  avgifte r för offen tlig kontro ll av livsm e de l och  vissa  
jordbruksprodukte r, och  de  EU-bestäm m else r som  lagstiftn inge n  kom ple tte ra r. 

Med livsm ede l i denna  taxa  avses även  de t som  enligt 3 § 2 stycke t 
livsm ede lslagen  jäm stä lls  m ed livsm ede l. 

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift en ligt denna  taxa  be ta las av den  aktör va rs ve rksam het ä r förem ål för 
näm ndens offe n tliga  kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger 
sam m an m ed kontrollen  en ligt 1 §, om  in te  anna t följe r av de nna  taxa . Med aktör 
avses va rje  livsm ede lsföre tagare , annan  ve rksam hetsu tövare  och  aktör inom  
ekologisk produktion  som  å läggs ansvar och  skyld ighe te r en ligt regle ringen  i 1 §. 

3 § Avgift en ligt denna  taxa  ta s in te  u t för handläggning som  föranleds av a tt 
beslu t e n ligt livsm ede lslagstiftn inge n  e lle r e n ligt lagen  om  kontro ll av ekologisk 
produktion  överklagas. 

4 § Beslu t om  avgift e lle r nedsä ttn ing av avgift i enskilda  fa ll fa tta s av 
m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän  e fte r handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  utförs en ligt de  
bestäm m else r som  avses i 1 § ska  en  avgift be ta las för näm ndens nedlagda  
kontrolltid  e n ligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns sä rskilda  bestäm m else r om  avgift för 

1. registre ring av an läggningar och  ve rksam hete r (9 §) 
2. uppföljande  kon troll (10 §) 
3. utredn ing av klagom ål (11–12 §§) 



4. kostnader för korrige rande  å tgä rder (13 §) 
5. exportkontroll och  u tfä rdande  av exportin tyg (14 §) 
6. im portkon troll (15 §) sam t 
7. avgift för inköp under dold  iden tite t (16 §) 

Timavgift 
6 § Vid  tilläm pn ingen  av denna  taxa  ä r tim avgiften  1 300 pe r tim m e kontrolltid . 

Med kontro lltid  avses den  sam m anlagda  tid  som  varje  tjänstepe rson  vid  
näm nden ha r använt för offen tlig kontro ll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  så  som  in läsn ing av ä rende t, handläggning och  
beslu t, kontakte r m e d parte r, sam råd  m ed experte r och  m ynd ighe te r, 
inspektioner, revisioner, p rovtagning och  kontro lle r i övrigt. 

7 § Näm nden få r beslu ta  a tt ta  u t avgifte r för p lanerad  kontro ll e n ligt 
bestäm m else rna  i 7 a  § om  å rlig avgift e lle r 7 b  § om  faktisk kontrolltid . 

Näm nden ska  fa tta  beslu t om  verksam hetens riskklass som  ska  ligga  till grund  
för å rlig avgift (7 a  §) e lle r kontro llin te rva ll för ve rksam heten  (7 b  §). 

7 a  § För offen tlig kon troll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  av en  livsm ede lsanläggning ska  en  fast å rlig kontrollavgift 
be ta las. Den å rliga  kontrollavgiften  be räknas genom  a tt kontrolltiden  (tim m ar) 
som  fram går av de t riskklassn ingsbeslu t som  beslu ta ts av m iljönäm nden i 
m e lle rsta  Bohuslän  m ultip lice ras m ed tim a vgiften . 

Fast å rlig avgift om fa tta r ka lenderå r och  ska  be ta las i förskott. 

Avgiften  ska  dä re fte r be ta las m ed he lt avgiftsbe lopp  för va rje  he lt ka lenderå r. 

Om  en  tilläm pning av första  stycke t skulle  m edföra  a tt kontrolltiden  för en  
an läggning b lir uppenbart oriktig i förhå llande  till de t faktiska  kontrollbehove t 
en ligt näm ndens riskbedöm ning, ska  an läggningen  istä lle t tillde las kontrolltid  på  
grundva l av näm nde ns bedöm ning av an läggningens kontrollbehov. 

Den å rliga  kontrollavgiften  ska  be ta las av den  som  äger e lle r innehar 
livsm ede lsanläggningen  vid  ka lenderå re ts början . 

7 b  § Avgiftsu ttag ske r i förhå llande  till faktiskt nedlagd  kontrolltid  i va rje  ä rende  
e lle r en ligt de  andra  grunder som  anges i ta xan . 

Avgift för offen tlig kontroll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  ska  debite ras e fte r de t a tt kontrollen  ha r u tförts, om  in te  anna t 
följe r av denna  taxa . 



Kontrolle n  u tförs m ed de t kon trollin te rva ll som  föranleds av an läggningens 
riskklassn ingsbeslu t som  faststä lls  av m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . 

Indexuppräkning 
8 § Tim avgiften  i denna  taxa  ä r bestäm d m ed u tgångspunkt från  kostnadsläge  
och  Prisinde x för kom m unal ve rksam het (PKV) oktober m ånad å re t före  de t å r 
taxan  börja r gä lla . 

Miljönäm nde n i m e lle rsta  Bohuslän  få r för va rje  ka lenderå r (a vgift så r  2021) 
dä re fte r beslu ta  a tt höja  tim avgiften  m ed den  procentsa ts för PKV som  ä r 
publice rad  på  SKR:s webbpla ts för oktober m ånad å re t före  avgiftså re t. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som  anm äle r en  livsm ede lsanläggning för registre ring ska  be ta la  avgift 
för 1 t im m e  kontro lltid  en ligt 6 §. De tsam m a gä lle r för den  som  anm äle r en  
an läggning e lle r ve rksam het som  ska  registre ras en ligt rege lve rke t för m a te ria l i 
kontakt m ed livsm ede l. Av 1 § 2 stycke t i taxan  fram går a tt an läggningar för de t 
som  enligt livsm ede ls lagen  de fin ie ras som  livsm ede l om fa tta s av taxan . 
Avgiftsskyld ighe ten  gä lle r även  den  som  a nm äle r registre ring av en  an läggning 
m ed an ledn ing av a tt den  övergå tt till e n  ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offen tlig kon troll som  ursprunglige n  in te  va r p lanerad , och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen , ska  en  avgift för 
näm ndens ne dlagda  kontrolltid  e n ligt 6 § be ta las om  kontrollen  b livit nödvändig 
e fte r de t a tt b ristande  e fte rlevnad  upptäckts under en  offen tlig kontroll och  
u tförs för a tt bedöm a  om fa ttn ingen  och  konsekvense rna  av denna  bristande  
e fte rlevnad  e lle r för a tt ve rifie ra  a tt korrige rande  å tgä rder ha r vid tagits . 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För u tredning av klagom ål ska  en  avgift för näm nde ns nedla gda  kontrolltid  
en ligt 6 § be ta las för offen tlig kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  i de  fa ll dä r bristande  e fte rlevnad  hos aktören  
kan  bekrä ftas. 

12 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  som  utförs e fte r e tt m edde lande  inom  system e t för snabb 
va rn ing (RASSF) en ligt a rtike l 50 Europaparlam ente ts och  råde ts förordning (EG) 
nr 178/2002 av de n  28 januari 2002 om  a llm änna  principe r och  krav för 
livsm ede lslagstiftn ing, om  inrä ttande  av Europe iska  m yndighe te n  för 
livsm ede lssäkerhe t och  om  förfa randen  i frågor som  gä lle r livsm ede lssäkerhe t, 



ska  en  avgift för näm ndens ne dlagda  kontrolltid  en ligt 6 §, om  de t e fte r de t a tt 
aktören  e rhöll m edde lande t b livit nödvändigt för näm nden a tt vid ta  å tgä rder för 
a tt spå ra  e lle r å te rka lla  de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har e lle r ha r im porte ra t, p roducera t, 
bea rbe ta t, fram stä llt e lle r d istribuera t de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrige rande  å tgä rder som  blivit nödvändiga  e fte r a tt b ristande  
e fte rlevnad  ha r konsta te ra ts i syfte  a tt å tgä rda  e lle r förebygga  upprepning av 
den  bristande  e fte rle vnaden  ska  en  avgift be ta las m otsvarande  näm ndens 
faktiska  u tgifte r som  hänger sam m an m ed å tgä rden . 

Avgift exportkontroll 
14 § För exportkon tro ll som  föranleds av in förse lbestäm m else r i tred je  land  ska  
en  avgift för näm nde ns nedlagda  kontro lltid  en ligt 6 § be ta las för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontrollen  
sam t för u tfä rdande  av exportin tyg och  andra  in tyg. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har den  exportkontro lle rade  
an läggningen . 

Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av va ror som  im porte ras från  e tt tred je land  ska  en  avgift en ligt 
6 § be ta las av den  aktör som  ansvara r för sändninge n , m ed e tt be lopp  som  
m otsvara r näm ndens nedlagda  kontrolltid  för offen tlig kontro ll och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen . 

För uppföljn ing av prover som  har le tt till anm ärkning ska  en  avgift en ligt 6 § 
be ta las m ed e tt be lopp  som  m otsvara r näm ndens ne dlagda  kontrolltid  sam t 
näm ndens övriga  faktiska  u tgifte r. Avgiften  ska  be ta las av im portören , dennes 
om bud e lle r de n  som  annars ansvara r för livsm edlen . 

Avgift för inköp under dold identitet 
 
16 § För inköp under dold  iden tite t som  ä r nödvänd iga  för a tt kontrolle ra  a tt e tt 
livsm ede l uppfylle r kraven  i livsm ede lslagstiftn ingen  ska  en  avgift m otsvarande  
näm ndens faktiska  u tgifte r för köpe t be ta las. 



Om  e tt inköp under dold  identite t u tförs som  e tt led  i en  klagom ålskontroll en ligt 
11–12 §§ ta s avgift en ligt första  stycke t u t e ndast om  bristande  e fte rlevnad  kan  
bekrä ftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om  de t finns sä rskilda  skä l m ed hänsyn  till en  ve rksam hets a rt, om fa ttn ing, 
tillsynsbehov e lle r övriga  om ständighe te r, få r m iljönäm nden i m e lle rsta  
Bohuslän  i e tt enskilt ä rende  beslu ta  a tt sä nka  en  avgift en ligt de nna  taxa . 

Första  stycke t gä lle r dock in te  en  avgift en ligt 10 §. En  sådan  avgift få r endast 
ändras en ligt de  föru tsä ttn ingar som  anges i a rtike l 79.3 förordn ing (EU) 
2017/625. 

18 § Om  den  sam m anlagda  kontrolltide n  understige r en  ha lv tim m e under e tt 
och  sam m a ka lenderå r få r näm nden beslu ta  a tt ingen  tim avgift ska  tas u t av 
aktören  under de t ka lenderå re t. 

De tsam m a gä lle r andra  avgifte r en ligt denna  taxa  än  tim avgift om  be loppe t i de t 
enskilda  fa lle t ä r så  lågt a tt de t in te  ä r ekonom iskt m otive ra t a tt ta  u t avgiften . 

Avgiftens erläggande 
19 § Be ta ln ing av avgift en ligt denna  taxa  ska  ske  till Sote näs Kom m un genom  
dess m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . Be ta ln ing ska  ske  inom  tid  som  anges i 
beslu te t om  avgift e lle r i faktura . 

Överklaganden 
§ 20 Näm ndens beslu t om  avgift överklagas till länsstyre lsen . 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
§ 21 Denna  taxa  träder i kra ft den  1 januari 2022 och  tilläm pas på  ä renden  som  
kom m er in  från  och  m ed denna  dag. För ärenden  som  påbörja ts innan  denna  
taxas ikra ftträdande  tilläm pas tid iga re  gä llande  taxa . 

För ve rksam hete r som  nyregistre ra ts e fte r 1 januari 2022 tilläm pas 7 b  § oavse tt 
riskklass. 

Bestäm m else rna  i 7 § första  stycke t och  7 a  § upphör a tt gä lla  de n  1 januari 2024. 

 



Taxa inom  livsm ede lsom råde t sam t för kon tro ll inom  ekologisk 
p roduktion  och  m ate ria l i kon takt m ed  livsm ede l för 
m iljönäm nden  i m e lle rsta  Bohuslän  

Inledande bestämmelser 
1 § Denna  taxa  gä lle r avgifte r för Lysekils Kom m uns kostnader för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het en ligt livsm ede lslagen  (2006:804), lagen  
(2009:1424) om  kontroll av skyddade  be teckningar på  jordbruksprodukte r och  
livsm ede l och  lagen  (2013:363) om  kontroll av ekologisk produktion  sam t de  
föreskrifte r som  har m edde la ts m ed stöd  av denna  lagstiftn ing, inklusive  
förordning (2021:176) om  avgifte r för offen tlig kontro ll av livsm e de l och  vissa  
jordbruksprodukte r, och  de  EU-bestäm m else r som  lagstiftn inge n  kom ple tte ra r. 

Med livsm ede l i denna  taxa  avses även  de t som  enligt 3 § 2 stycke t 
livsm ede lslagen  jäm stä lls  m ed livsm ede l. 

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift en ligt denna  taxa  be ta las av den  aktör va rs ve rksam het ä r förem ål för 
näm ndens offe n tliga  kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger 
sam m an m ed kontrollen  en ligt 1 §, om  in te  anna t följe r av de nna  taxa . Med aktör 
avses va rje  livsm ede lsföre tagare , annan  ve rksam hetsu tövare  och  aktör inom  
ekologisk produktion  som  å läggs ansvar och  skyld ighe te r en ligt regle ringen  i 1 §. 

3 § Avgift en ligt denna  taxa  ta s in te  u t för handläggning som  föranleds av a tt 
beslu t e n ligt livsm ede lslagstiftn inge n  e lle r e n ligt lagen  om  kontro ll av ekologisk 
produktion  överklagas. 

4 § Beslu t om  avgift e lle r nedsä ttn ing av avgift i enskilda  fa ll fa tta s av 
m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän  e fte r handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  utförs en ligt de  
bestäm m else r som  avses i 1 § ska  en  avgift be ta las för näm ndens nedlagda  
kontrolltid  e n ligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns sä rskilda  bestäm m else r om  avgift för 

1. registre ring av an läggningar och  ve rksam hete r (9 §) 
2. uppföljande  kon troll (10 §) 
3. utredn ing av klagom ål (11–12 §§) 



4. kostnader för korrige rande  å tgä rder (13 §) 
5. exportkontroll och  u tfä rdande  av exportin tyg (14 §) 
6. im portkon troll (15 §) sam t 
7. avgift för inköp under dold  iden tite t (16 §) 

Timavgift 
6 § Vid  tilläm pn ingen  av denna  taxa  ä r tim avgiften  1 300 pe r tim m e kontrolltid . 

Med kontro lltid  avses den  sam m anlagda  tid  som  varje  tjänstepe rson  vid  
näm nden ha r använt för offen tlig kontro ll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  så  som  in läsn ing av ä rende t, handläggning och  
beslu t, kontakte r m e d parte r, sam råd  m ed experte r och  m ynd ighe te r, 
inspektioner, revisioner, p rovtagning och  kontro lle r i övrigt. 

7 § Näm nden få r beslu ta  a tt ta  u t avgifte r för p lanerad  kontro ll e n ligt 
bestäm m else rna  i 7 a  § om  å rlig avgift e lle r 7 b  § om  faktisk kontrolltid . 

Näm nden ska  fa tta  beslu t om  verksam hetens riskklass som  ska  ligga  till grund  
för å rlig avgift (7 a  §) e lle r kontro llin te rva ll för ve rksam heten  (7 b  §). 

7 a  § För offen tlig kon troll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  av en  livsm ede lsanläggning ska  en  fast å rlig kontrollavgift 
be ta las. Den å rliga  kontrollavgiften  be räknas genom  a tt kontrolltiden  (tim m ar) 
som  fram går av de t riskklassn ingsbeslu t som  beslu ta ts av m iljönäm nden i 
m e lle rsta  Bohuslän  m ultip lice ras m ed tim a vgiften . 

Fast å rlig avgift om fa tta r ka lenderå r och  ska  be ta las i förskott. 

Avgiften  ska  dä re fte r be ta las m ed he lt avgiftsbe lopp  för va rje  he lt ka lenderå r. 

Om  en  tilläm pning av första  stycke t skulle  m edföra  a tt kontrolltiden  för en  
an läggning b lir uppenbart oriktig i förhå llande  till de t faktiska  kontrollbehove t 
en ligt näm ndens riskbedöm ning, ska  an läggningen  istä lle t tillde las kontrolltid  på  
grundva l av näm nde ns bedöm ning av an läggningens kontrollbehov. 

Den å rliga  kontrollavgiften  ska  be ta las av den  som  äger e lle r innehar 
livsm ede lsanläggningen  vid  ka lenderå re ts början . 

7 b  § Avgiftsu ttag ske r i förhå llande  till faktiskt nedlagd  kontrolltid  i va rje  ä rende  
e lle r en ligt de  andra  grunder som  anges i ta xan . 

Avgift för offen tlig kontroll och  annan  offe n tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  ska  debite ras e fte r de t a tt kontrollen  ha r u tförts, om  in te  anna t 
följe r av denna  taxa . 



Kontrolle n  u tförs m ed de t kon trollin te rva ll som  föranleds av an läggningens 
riskklassn ingsbeslu t som  faststä lls  av m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . 

Indexuppräkning 
8 § Tim avgiften  i denna  taxa  ä r bestäm d m ed u tgångspunkt från  kostnadsläge  
och  Prisinde x för kom m unal ve rksam het (PKV) oktober m ånad å re t före  de t å r 
taxan  börja r gä lla . 

Miljönäm nde n i m e lle rsta  Bohuslän  få r för va rje  ka lenderå r (a vgift så r  2021) 
dä re fte r beslu ta  a tt höja  tim avgiften  m ed den  procentsa ts för PKV som  ä r 
publice rad  på  SKR:s webbpla ts för oktober m ånad å re t före  avgiftså re t. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som  anm äle r en  livsm ede lsanläggning för registre ring ska  be ta la  avgift 
för 1 t im m e  kontro lltid  en ligt 6 §. De tsam m a gä lle r för den  som  anm äle r en  
an läggning e lle r ve rksam het som  ska  registre ras en ligt rege lve rke t för m a te ria l i 
kontakt m ed livsm ede l. Av 1 § 2 stycke t i taxan  fram går a tt an läggningar för de t 
som  enligt livsm ede ls lagen  de fin ie ras som  livsm ede l om fa tta s av taxan . 
Avgiftsskyld ighe ten  gä lle r även  den  som  a nm äle r registre ring av en  an läggning 
m ed an ledn ing av a tt den  övergå tt till e n  ny aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offen tlig kon troll som  ursprunglige n  in te  va r p lanerad , och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen , ska  en  avgift för 
näm ndens ne dlagda  kontrolltid  e n ligt 6 § be ta las om  kontrollen  b livit nödvändig 
e fte r de t a tt b ristande  e fte rlevnad  upptäckts under en  offen tlig kontroll och  
u tförs för a tt bedöm a  om fa ttn ingen  och  konsekvense rna  av denna  bristande  
e fte rlevnad  e lle r för a tt ve rifie ra  a tt korrige rande  å tgä rder ha r vid tagits . 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För u tredning av klagom ål ska  en  avgift för näm nde ns nedla gda  kontrolltid  
en ligt 6 § be ta las för offen tlig kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  
hänger sam m an m ed kontrolle n  i de  fa ll dä r bristande  e fte rlevnad  hos aktören  
kan  bekrä ftas. 

12 § För offen tlig kon troll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an 
m ed kontro llen  som  utförs e fte r e tt m edde lande  inom  system e t för snabb 
va rn ing (RASSF) en ligt a rtike l 50 Europaparlam ente ts och  råde ts förordning (EG) 
nr 178/2002 av de n  28 januari 2002 om  a llm änna  principe r och  krav för 
livsm ede lslagstiftn ing, om  inrä ttande  av Europe iska  m yndighe te n  för 
livsm ede lssäkerhe t och  om  förfa randen  i frågor som  gä lle r livsm ede lssäkerhe t, 



ska  en  avgift för näm ndens ne dlagda  kontrolltid  en ligt 6 §, om  de t e fte r de t a tt 
aktören  e rhöll m edde lande t b livit nödvändigt för näm nden a tt vid ta  å tgä rder för 
a tt spå ra  e lle r å te rka lla  de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har e lle r ha r im porte ra t, p roducera t, 
bea rbe ta t, fram stä llt e lle r d istribuera t de  va ror som  om fa tta s av m edde lande t. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrige rande  å tgä rder som  blivit nödvändiga  e fte r a tt b ristande  
e fte rlevnad  ha r konsta te ra ts i syfte  a tt å tgä rda  e lle r förebygga  upprepning av 
den  bristande  e fte rle vnaden  ska  en  avgift be ta las m otsvarande  näm ndens 
faktiska  u tgifte r som  hänger sam m an m ed å tgä rden . 

Avgift exportkontroll 
14 § För exportkon tro ll som  föranleds av in förse lbestäm m else r i tred je  land  ska  
en  avgift för näm nde ns nedlagda  kontro lltid  en ligt 6 § be ta las för offen tlig 
kontroll och  annan  offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontrollen  
sam t för u tfä rdande  av exportin tyg och  andra  in tyg. 

Avgiften  ska  be ta las av den  aktör som  inne har den  exportkontro lle rade  
an läggningen . 

Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av va ror som  im porte ras från  e tt tred je land  ska  en  avgift en ligt 
6 § be ta las av den  aktör som  ansvara r för sändninge n , m ed e tt be lopp  som  
m otsvara r näm ndens nedlagda  kontrolltid  för offen tlig kontro ll och  annan  
offen tlig ve rksam het som  hänger sam m an m ed kontro llen . 

För uppföljn ing av prover som  har le tt till anm ärkning ska  en  avgift en ligt 6 § 
be ta las m ed e tt be lopp  som  m otsvara r näm ndens ne dlagda  kontrolltid  sam t 
näm ndens övriga  faktiska  u tgifte r. Avgiften  ska  be ta las av im portören , dennes 
om bud e lle r de n  som  annars ansvara r för livsm edlen . 

Avgift för inköp under dold identitet 
 
16 § För inköp under dold  iden tite t som  ä r nödvänd iga  för a tt kontrolle ra  a tt e tt 
livsm ede l uppfylle r kraven  i livsm ede lslagstiftn ingen  ska  en  avgift m otsvarande  
näm ndens faktiska  u tgifte r för köpe t be ta las. 



Om  e tt inköp under dold  identite t u tförs som  e tt led  i en  klagom ålskontroll en ligt 
11–12 §§ ta s avgift en ligt första  stycke t u t e ndast om  bristande  e fte rlevnad  kan  
bekrä ftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om  de t finns sä rskilda  skä l m ed hänsyn  till en  ve rksam hets a rt, om fa ttn ing, 
tillsynsbehov e lle r övriga  om ständighe te r, få r m iljönäm nden i m e lle rsta  
Bohuslän  i e tt enskilt ä rende  beslu ta  a tt sä nka  en  avgift en ligt de nna  taxa . 

Första  stycke t gä lle r dock in te  en  avgift en ligt 10 §. En  sådan  avgift få r endast 
ändras en ligt de  föru tsä ttn ingar som  anges i a rtike l 79.3 förordn ing (EU) 
2017/625. 

18 § Om  den  sam m anlagda  kontrolltide n  understige r en  ha lv tim m e under e tt 
och  sam m a ka lenderå r få r näm nden beslu ta  a tt ingen  tim avgift ska  tas u t av 
aktören  under de t ka lenderå re t. 

De tsam m a gä lle r andra  avgifte r en ligt denna  taxa  än  tim avgift om  be loppe t i de t 
enskilda  fa lle t ä r så  lågt a tt de t in te  ä r ekonom iskt m otive ra t a tt ta  u t avgiften . 

Avgiftens erläggande 
19 § Be ta ln ing av avgift en ligt denna  taxa  ska  ske  till Sote näs Kom m un genom  
dess m iljönäm nden i m e lle rsta  Bohuslän . Be ta ln ing ska  ske  inom  tid  som  anges i 
beslu te t om  avgift e lle r i faktura . 

Överklaganden 
§ 20 Näm ndens beslu t om  avgift överklagas till länsstyre lsen . 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
§ 21 Denna  taxa  träder i kra ft den  1 januari 2022 och  tilläm pas på  ä renden  som  
kom m er in  från  och  m ed denna  dag. För ärenden  som  påbörja ts innan  denna  
taxas ikra ftträdande  tilläm pas tid iga re  gä llande  taxa . 

För ve rksam hete r som  nyregistre ra ts e fte r 1 januari 2022 tilläm pas 7 b  § oavse tt 
riskklass. 

Bestäm m else rna  i 7 § första  stycke t och  7 a  § upphör a tt gä lla  de n  1 januari 2024. 
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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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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-25 KA 2017/001172 
 
Kommunstyrelsen 
Erika Hassellöv 
HR-chef 

 

Fortsatt införande av 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 67procent av de heltidsanställda heltid och 2020 var det 
hela 80 procent. 
 
Förslag till beslut är att kommunstyrelsen fattar beslut om att införandet och driften av 
rätt till heltid möjligheten till deltid avslutas som projekt och övergår till dagligt 
verksamhetsansvar samt att heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning av 
medarbetare inom hela kommunen från och med januari 2022. 
 

Beskrivning av ärendet 
 
SKR, Sveriges kommuner och regioner startade 2016 ett utvecklingsprojekt med 
inriktningsmålet att 2021 skulle heltid vara norm för medarbetare inom välfärden.  
Om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning behövs det enligt 
SKR (Om fler jobbar mer, 2015) över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram 
till 2023. Anledningen är att många medarbetare går i pension på samma gång som 
befolkningen växer, antalet barn och äldre ökar. Inom kommunerna arbetar många 
anställda deltid.  
Om fler av dessa medarbetare arbetar heltid skulle rekryteringsbehovet minska. 
Heltidsfrågan är också viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. Deltidsarbete är vanligare 
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bland kvinnor och leder till lägre inkomst och lägre pension. Genom att erbjuda rätt till 
heltid skulle kommunen kunna bidra till en ökad jämställdhet och mer attraktiva jobb.  
I Kommunals huvudöverenskommelse (HÖK 16) står det att alla arbetsgivare ska, med 
utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen 
medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 
och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 
2021-05-31. 
Utifrån att Sverige och världen drabbades av en långvarig pandemi som på många vis 
tog verksamhetens fokus, kraft och energi så har SKR beslutat att förlänga projekttiden 
till år 2024. 

SKR och Kommunal är överens om tre målsättningar:  

Nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid 
Deltidsanställda ska erbjudas heltidsanställning och motiveras att arbeta heltid 
Heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid  

Heltidsresans budskap: 

Heltidsarbete är avgörande för välfärden kompetensförsörjning 
Vi ska förändra en kultur – nu ska heltidsarbete bli norm i välfärdens kvinnodominerade 
verksamheter 
Nyanställningar ska vara på heltid 
Heltidsarbete leder till ekonomisk trygghet och självständighet 
Införande av en heltidsorganisation kräver en översyn av organisation, bemanning och 
arbetsmiljö 
 
Enligt beslut från Sotenäs kommuns kommunfullmäktige 2011-06-16 § 47 fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för en eventuell övergång till fler 
heltider för tillsvidareanställda vilket visar att Sotenäs kommun tidigt haft en positiv syn 
på rättigheten till heltid för samtliga medarbetare.  
 
 
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.   
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Resultat samt konsekvensbeskrivning av ärendet  
 

Resultat 

Nedan redovisas resultat utifrån målsättningarna;  
Nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid 
År 2017 tillsvidareanställdes 37 medarbetare, 7 av dem på deltid.  
År 2021 har hittills 22 medarbetare anställts och samtliga på heltid.  
 
Heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid  
Nedan redovisas hur sysselsättningsgraden har ökat för tillsvidareanställda från 2016 till 
och med september 2021. Sysselsättningsgraden har ökat från 93,7 procent till 97,1 
procent. 
 
 2016 2021 
Kommun tot. 93,7 97,1 
Omsorgen 91,7 96,6 
Miljö/bygg 100 98 
Utb 95,6 97,2 

 
 
 

   
Deltidsanställda ska erbjudas heltidsanställning och motiveras att arbeta heltid 
Av kommunens totalt 722 tillsvidareanställda är det i nuläget 96 personer som av olika 
anledningar valt en lägre sysselsättningsgrad än 100 procent. Orsakerna kan vara 
tjänstledig för studier, partiell föräldraledighet eller annan tjänstledighet.  
Inom denna gruppen är det viktigt att närmaste chef tar reda på orsaken till önskan att ha 
lägre sysselsättningsgrad så att det inte beror på dåliga arbetsförhållanden.  

Ekonomi  

För att kunna lyckas med införandet har det krävts att det avsatts medel för en 
projektledare samt utbildning.  
Kostnaden har omfattat lön för projektledare samt utbildningssatsningar. 
 
Hur medlen använts under projekttiden: 
 
År Lön Utbildning 
2017 = 302´ 211´ 91´ 
2018 = 473´ 394´ 80´ 
2019 = 409´ 335´ 75´ 
2020 = 294´ 227´ 67´ 
2021 = 110´ 90´ 20´ 

 
Samtliga insatser under 2021 är ännu inte redovisade eller genomförda. 
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Avsatta medel årligen: 
Projektledare 50 procent under två år  400 tkr/år 
Utbildningssatsningar   200 tkr/år 
 
Ökad kostnad i verksamheten:  
En oro kring införandet av heltid var att personalkostnaderna skulle öka då det skulle 
vara svårt att använda de ökade resurserna på ett optimalt vis. Ett vis att hämta hem 
kostanden var att minska behovet av timvikarier, övertid och fyllnadstid.  
Tyvärr drabbades världen och Sotenäs kommun av en pandemi samtidigt som 
medarbetare inom omsorgen erbjöds heltid vilket bland annat inneburit att personal inte 
kunnat gå mellan enheter och verksamheter för att minimera risken för smittspridning.  
Dock kan konstateras att andelen timvikarier har minskats med 40 procent, 90 personer 
från 2017 fram tills nu och fyllnadstid och övertid har halverats under perioden.  

Organisation och personal 

För organisationen innebär rätt till heltid en kulturförändring från deltidsorganisation till 
heltidsorganisation. För att lyckas med att erbjuda samtliga tillsvidare anställda heltid 
utan att personalkostnaderna ska öka krävs en hög kunskap inom bemanningsekonomi 
samt schemaplanering. För personalen kan möjligheten till heltid innebära att 
arbetstiden kan vara förlagd mer rörlig mellan olika enheter och verksamheter för att 
bästa använda de resurser som finns. Här är det viktigt att planeringen sker hållbart 
utifrån arbetsmiljö och upplevd arbetssituation.  

Hållbar utveckling 

En bra arbetsmiljö, vikten av återhämtning och en långsiktigt hållbar 
arbetstidsförläggning är viktiga faktorer i omställningen till en heltidsorganisation. 
Ekonomisk självständighet för medarbetarna inom hela kommunen är en viktig faktor 
samt att det inte ska finnas någon skillnad mellan kvinnodominerade och 
mansdominerade verksamheter avseende rätten till heltid.  
En ökad sysselsättningsgrad bland befintligt anställda ger även ökad kvalitet och 
kontinuitet gentemot våra kunder och brukare. 
En heltidorganisation är även en förutsättning för framtidens kompetensförsörjning 
genom att använda redan introducerad och upplärda medarbetare fullt ut 
Vilket också medför att Sotenäs kommun blir en attraktiv arbetsgivare med hållbara 
anställningsvillkor. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till beslut är att kommunstyrelsen fattar beslut om att införandet och driften av 
rätt till heltid möjligheten till deltid avslutas som projekt och övergår till dagligt 
verksamhetsansvar samt att heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning av 
medarbetare inom hela kommunen från och med januari 2022. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 

Beslutet skickas till 
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