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KSTU § 9  
   

Fastställande av dagordning 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 

 
Ärendepunkter tillägg,  

 
• Parkering på skolgården Kungshamnsskola 
• Cykelväg Hunnebostrand - Solvik 
• Sjöbodsarrende på del av fastigheten Tången 1:1 
•          Ny rondell uppfarten till Smögenbron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-03-01| §§ 9-25 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
4(19) 

 
 

KSTU § 10   KA 2016/477 

 
Information om Gammelgården i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Information lämnas om Gammelgården i Hunnebostrand. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att förvaltningschefen ges i uppdrag att föra en diskussion med 
arrendator och inblandande för att hitta en lösning på den uppkomna situationen. Återkoppling sker 
till nästa möte med Kommunstyrelsens tekniska utskott. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattsson (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska uppdrar åt förvaltningschefen att föra en diskussion med arrendator 
och inblandande för att hitta en lösning på den uppkomna situationen. Återkoppling sker till nästa 
möte med Kommunstyrelsens tekniska utskott. 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KSTU § 11            KA 2016/1025 

 
Information om gällande avtal och upphandling och skötsel av 
gatubelysning 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade i januari att uppdra åt förvaltningschefen att 
skyndsamt ta fram underlag vad kostnaden blir för Sotenäs kommun att driva skötseln av 
gatubelysning i egen regi, där personal, fordon och materialkostnad inkluderas. 
 
En redovisning görs av vad det innebär att driva skötseln av gatubelysning i egen regi. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse 
med ekonomi, organisation och genomförande. 
Hilbert Eliasson (S) och Stig-Arne Helmersson (C) föreslår bifall till Roland Mattssons (M) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningschefen att ta fram en tjänsteskrivelse 
med ekonomi, organisation och genomförande. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att överta drift och underhåll av gatubelysning i egen regi.  

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen 
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KSTU § 12   KA 2017/24 
 

Rivning av byggnadsdel och försäljning av sjöbod/showroom 

Sammanfattning 

Arrendator har uppfört en byggnadsdel, ett s.k. showroom, mellan två sjöbodar på fastigheten 
Sotenäs Smögenön 6:1. Efter förhandlingar mellan arrendatorn och företrädare för kommunen har 
parterna kommit överens om att ingå avtal om lägenhetsarrende samt avtal om rivning av 
tillbyggnadsdel och försäljning av sjöbodarna. 

Beslutsunderlag 

Arrendeavtal 0611-176-1-01 
Arrendeavtal 0611-612-1-01 
Avtal om rivning och försäljning 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen fastställer avtal om lägenhetsarrende med 0611-176-1-01 och  
0611-612-1-01 samt avtal om rivning och försäljning. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 13   KA 2017/101 
 

Förfrågan om förlängt arrende på fastigheten Väjern 1:1 

Sammanfattning 

Tord Carlsson Åkeri AB arrenderar en magasintomt om 120 kvm på Väjern 1:1. Magasinet är i 
dåligt skick och behöver genomgå omfattande renovering. Företaget har idag ett ettårigt 
lägenhetsarrende och ansöker nu om ett långt löpande arrende för att känna sig trygga med sin 
investering. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2017-03-01 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar bevilja ett lägenhetsarrende på fastigheten Väjern 1:1 
om åtta års löptid med ett års förlängning. 
 

Skickas till 

Sökanden 
MEX-ingenjör 
 

 

 

 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-03-01| §§ 9-25 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
8(19) 

 
 

KSTU § 14   KA 2017/150 
 

Skrivelse från sjöbodsägare på S:t Görans Ö 
Sammanfattning 
Ett antal sjöbodsägare på sydöstra delen av St Görans Ö har lämnat in en skrivelse till kommunen 
där man önskar få till en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott angående syn på arrende av 
sjöbodar mm. 
 
Sotenäs kommun har blivit uppmärksammad på att det på kommunal mark och vatten finns 
byggnader, sjöbodar, bryggor, förråd, båtar och övrigt där det saknas skriftliga arrendeavtal. 
Kommunen har också uppmärksammat att det tillkommit altaner och bryggor m.m. kring sjöbodar 
där arrendeavtal finns, men bara för själva sjöboden. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat, KF § 75, att en översyn ska göras i hela kommunen. Arrendeavtal 
skall upprättas för alla befintliga anläggningar förutsatt att anläggningarna är i enlighet med 
detaljplan, överensstämmelser med kommunens sjöbodspolicy samt, där det krävs, har medgivits 
bygglov och andra myndighetsbeslut m.m. 
 
Givet att bygglov och andra myndighetsbeslut fattats så syftar genomgången inte till att tvinga 
någon att ta bort eller riva sådant som uppförts utan endast till att säkerställa att kommunen tar 
betalt för den mark som nyttjas enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige (80 kr/m2). Ett 
enigt kommunfullmäktige har bedömt att 80 kr/m2 utgör en skälig taxa för sjöbodar och bryggor i 
Hunnebostrand liksom i Bovallstrand, Kungshamn, Hovenäset samt på Väjern, Hasselösund, 
Ulebergshamn, Bohus-Malmön och Smögen.  
 
Dessa frågor om sjöbodsarrenden hanteras av kommunstyrelsens tekniska utskott enligt gällande 
reglemente och delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-02-15 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningschefen att erbjuda arrendeavtal i enlighet 
med gällande policy och taxa. 
  
Skickas till 
Förvaltningschefen 
Sökanden 
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KSTU § 15        KA 2017/150 

 
Information om återkallelse från Arrendenämnden i Göteborg 
Information lämnas om återkallelse från Arrendenämnden i Göteborg. 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 16   KA 2016/872 
 

Information om pågående projekt vattenledning Tåsteröd 
Information lämnas pågående projekt vattenledning Tåsteröd. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att göra en uppföljning av 
budgeten i projektet och återrapportera till Kommunstyrelsens tekniska utskott. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattsson (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. Förvaltningschefen får i uppdrag att 
göra en uppföljning av budgeten i projektet och återrapportera till Kommunstyrelsens tekniska 
utskott. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen  
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KSTU § 17   KA 2013/170 
 

Information om rättsläget för överföringsledning Malmön-Omholmen 
Information lämnas om rättsläget för överföringsledning Malmön-Omholmen. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att förvaltningschefen återkommer med information efter kontakt 
med jurist och Kronofogden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma med information 
efter kontakt med jurist och Kronofogden. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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KSTU § 18  
   

Ekonomi 

Sammanfattning 

Information lämnas om ekonomin för den tekniska verksamheten. 
 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att en analys görs av minskade intäkter 2016 för intäktsgrupperna 
taxor och avgifter, hyror och arrenden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningschefen att göra en analys av 
anledningen för de minskade intäkter 2016 för intäktsgrupperna taxor och avgifter, hyror och 
arrenden. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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KSTU § 19 
 

Information om sjöbodspolicy och sjöbodsköregler 
 
Information lämnas om behovet av en översyn av policy för sjöbodar och sjöbodsköregler. 
 
Det föreslås att arbetet påbörjas omgående och skall vara färdigt aug 2017 och att information 
löpande ska lämnas till tekniska utskottet. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra en revidering av 
sjöbodspolicy o sjöbodsköregler, samt att arbetet påbörjas omgående och skall vara färdigt aug 
2017 och att information löpande ska lämnas till tekniska utskottet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra en 
revidering av sjöbodspolicy o sjöbodsköregler, samt att arbetet påbörjas omgående och skall vara 
färdigt aug 2017 och att information löpande ska lämnas till tekniska utskottet. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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KSTU § 20  
 

Skrivelse om sjöbodsarrende gällande arrende del av Smögenön 6:1 
 

Beskrivning av ärendet 

En skrivelse har inkommit med begäran att slippa betala för del av deras arrende. De har efter första 
beslutet begärt att få träffa förvaltningen. Så har också skett och förvaltningen har varit ute 
tillsammans med arrendatorerna på plats och tittat. 
 
Det som anförs är inte skäl för att avvika från den av kommunfullmäktige beslutade taxan.  

Regelverk  
2 kap. 2 § kommunallagen (likabehandlingsprincipen) 
Sotenäs kommuns sjöbodspolicy 
Taxa antagen av KF20160616 § 75 KA 2016/245, Sjöbodstomt med eller utan egen brygga 80 
kronor/m² 

Medborgarperspektiv  
Alla kommunmedlemmar bör behandlas lika. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningschefen att erbjuda sökanden arrendeavtal 
i enlighet med gällande policy och taxa. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Sökanden 
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KSTU § 21 
 

Information om tekniska verksamheten 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschefen lämnar information om tekniska verksamheten. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 22 
 

Parkeringen på skolgården Kungshamnsskola 
 
Förvaltningschefen informerar om användandet av skolgården på Kungshamnsskola som 
parkeringsplats. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att förvaltningschefen undersöker om det finns något avtal mellan 
köpmannaföreningen och Sotenäs kommun gällande användandet av Kungshamnsskolas skolgård 
som parkeringsplats under sommaren. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningschefen att undersöka om det finns något 
avtal mellan köpmannaföreningen och Sotenäs kommun gällande användandet av 
Kungshamnsskolas skolgård som parkeringsplats under sommaren. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-03-01| §§ 9-25 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
17(19) 

 
 

KSTU § 23  KA 2017/266 

Cykelväg mellan Hunnebostrand - Solvik 
Förvaltningschefen informerar om förslag till cykelväg mellan Hunnebostrand och Solvik. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram förslag på sträckning, 
kontakt ska även tas med berörda markägare och återkomma med ett underlag till 
Kommunstyrelsens tekniska utskott, därefter får ekonomisk kalkyl tas fram i senare 
investeringsbudgeten. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition Roland Mattsson (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningschefen att ta fram förslag på sträckning 
för cykelväg mellan Hunnebostrand och Solvik. 
Kontakt ska tas med berörda markägare. 
En ekonomisk kalkyl ska tas fram senare i investeringsbudgeten. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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KSTU § 24   KA 2017/268 
 

Sjöbodsarrende för fastigheten Tången 1:1 
Förvaltningschefen informerar om sjöbodsarrende på del av fastigheten Tången 1:1 och att 
handlingar från Hvitfeldtska har skickats ut till fastighetsägaren. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att erbjuda arrendeavtal i enlighet 
med gällande policy och taxa. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningschefen att erbjuda arrendeavtal i enlighet 
med gällande policy och taxa. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Sökanden 
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KSTU § 25   KA 2017/267 

 
Åtgärder gällande Smögenkorsningen på väg 174 - 1186 
Trafikingenjör Susanne Jakobsson informerade om planerna på byggnation av rondell vid uppfarten 
till Smögenbron väg 174. Trafikverket har tagit fram förslag på utformning, finansiering och 
ekonomiskt underlag. Trafikverket bekostar genomförandet.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och skickar den vidare till 
Kommunstyrelsen. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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