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Plats och tid  Hunnebohemmet, samlingssalen, Hunnebostrand kl. 08.30-11.45 

   

   

 

Beslutande  Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) 

  Hilbert Eliasson (S) 

 

Övriga deltagare  
Mats Tillander, tf teknisk chef  

Anna-Lena Höglund, sekreterare  

 

 

 

Justerare  Hilbert Eliasson 

 

Justering  Kommunhuset, kansliavdelningen 2016-02-26 kl 10.00  

 

Sekreterare 

  ________________________________________ 

  Anna-Lena Höglund 

Ordförande 

  ________________________________________ 

  Roland Mattsson 

 

Justerare  _______________________________ 

  Hilbert Eliasson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslagsbevis 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-02-25 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2016-02-29  - 2016-03-19. 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   

 Ann-Marie Hermansson  
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KSTU § 11   KA 2015/394    

Medborgarförslag – Grevevallen på Smögen 

Henrik Andreasson, Smögen, föreslår i ett medborgarförslag att Grevevallen på Smögen rustas upp 

med något hårt underlag tex betong eller asfalt så att området blir lättare att utnyttja för barn. 

 

2012 besvarades ett medborgarförslag med ett liknande innehåll. En ev satsning på hårdgjord yta 

bedöms nu kosta ca 200 tkr. Det finns inget anslag för en sådan satsning. 

 

Under året görs en omfattande satsning på skateboard, bollsport mm vid idrottshallen i Kungshamn. 

Avsikten är att denna satsning ska komma barn och ungdomar i hela kommunen till del. 

Beslutsunderlag 

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-07 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget men beslutar att avslå medborgarförslaget 

om en satsning på Grevevallen på Smögen. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 12   KA 2015/195   

Medborgarförslag – lekplatsen på Änggatan 

Sammanfattning 

Maria Henriksson, Kungshamn, föreslår i ett medborgarförslag att satsningar görs på lekplatsen på 

Änggatan. Lekplatsen har stor potential men är lite utnyttjad och eftersatt. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Henriksson föreslår en satsning på en rörrutschkana, karusell, volträcke, hinderbana mm. 

 

Det finns inga investeringsmedel anslagna för en satsning på den aktuella lekplatsen. För att göra 

lekplatsen något mer inbjudande kommer några nya belysningspunkter att sättas upp inom området. 

Lekplatsen underhålls i normal omfattning. 

 

Den stora satsningen i kommunen sker vid idrottshallen anläggningar för skateboard, bollsport mm 

kommer att göras under året. 

Beslutsunderlag 

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-07 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget men beslutar att avslå medborgarförslaget 

om en satsning på lekplatsen på Änggatan i Kungshamn. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 13   KA 2015/819   

Medborgarförslag – hastighetsdämpande åtgärder på 

Hasselösundsvägen 

Sammanfattning 

Carin Henningsson, Smögen, föreslår i ett medborgarförslag att åtgärder vidtas på 

Hasselösundsvägen så att hastigheten dämpas och trafiksäkerheten förbättras. 

 

Gatan är hastighetsreglerad till 40 km per timme. Under december 2015 genomfördes en 

hastighetsmätning på den aktuella sträckan som visar att medelhastigheten är 44 km per timme. 

Sotenäs kommun är ansvarig väghållare. 

 

Utefter gatan ligger en kommunal förskola och gatan används även som skolväg för barn i området. 

 

Personal från tekniska avdelningen har studerat situationen utefter gatan och gör bedömningen att 

hastighetsdämpande åtgärder bör genomföras. 

Beslutsunderlag 

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget och beslutar att bifalla 

medborgarförslaget och vidta trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på Hasselösundsvägen. 

 

Medel tas ur befintlig driftsbudget. 

 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 14   KA 2016/99   

Medborgarförslag – namn på Malmön 

Stig Olsson, Malmön, uppmanar i ett medborgarförslag Sotenäs kommun att verka för att Malmön 

enligt Lantmäteriets meddelande kallas för Malmön och inte för Bohus-Malmön. Kommunen bör, 

enligt förslagsställaren, anmoda Trafikverket, Posten, Västtrafik samt föreningen Bohus-Malmön att 

byta namnet. 

 

Enligt Lantmäteriets meddelande (2014-10-16) är namnet Malmön. Det som ska tillämpas. Andra 

namn kan förklaras med en vilja att inte förväxlas med en större ort i Skåne. Lantmäteriet 

rekommenderar att namnet Malmön används för orten och ön i alla sammanhang. 

 

Sotenäs kommun bör tillskriva Trafikverket, Posten, Västtrafik, föreningen Bohus-Malmön samt ev 

andra om att namnet Malmön ska användas som benämning på orten och ön. 

Beslutsunderlag 

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget och beslutar att bifalla 

medborgarförslaget och kommer att tillskriva Trafikverket, Posten, Västtrafik, föreningen Bohus-

Malmön om att namnet Malmön ska användas som benämning på orten och ön. 

 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 15   KA 2014/717   

Medborgarförslag om klätterleder 

Sammanfattning 

Carl -Johan Starck, Hunnebostrands Samhällsförening, har inkommit med ett medborgarförslag om 

att tillåta etablering av 3-4 klätterleder i norra änden av Udden området i Hunnebostrand. 

Beskrivning av ärendet 

Bohuslän är av naturliga skäl ett av Sveriges allra bästa och populäraste klätterområden med 4000-

5000 klättrare på besök i Bohuslän per år. Förslagsställaren tycker att en naturlig utveckling borde 

vara att kunna erbjuda klättrare att få komma hit och uppleva kombinationen med hav och 

klätterberg i fritids och kulturparken på Udden i Hunnebostrand. 

 

Enligt Bohusläns Klätterklubb finns förutsättningar att anlägga en eller flera klätterleder på berget 

vid Udden i Hunnebostrand.  

 

Vid införande av klätterleder beskrivs möjliga leder både via nätet och på plats. Man kan erbjuda 

olika nivåer på en klätterled, allt ifrån endast dokumentation av leden till hjälpmedel så som 

förankringar och bultning i berget. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-08 att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande 2015-02-24 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 2015-03-12, § 17 

Utbildningsnämndens protokoll 2015-03-26 § 31 

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för medborgarförslaget och besvarar förslaget med att 

en ny detaljplan för Uddens framtida utveckling ska starta under mandatperioden med 

arbetsmetodiken ”Cultural Planning” och att då även frågan om klätterleder utreds. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 16   KA 2015/330   

Motion – insamling av matavfall 

Tina Ehn, miljöpartiet de gröna i Sotenäs, yrkar i en motion att det ”införs system med sortering för 

insamling av matavfall”. Syftet är att bättre ta till vara energi och näringsinnehåll i organiskt avfall. 

 

Rambo AB svarar på kommunens uppdrag för insamling av avfall. Rambo driver sedan något år ett 

större försök med hushållsnära insamling av åtta (8) fraktioner, bla matavfall, i Lysekil. Försöket 

har utvärderats och är nu på väg att införas i stor skala i Lysekils kommun. 

 

Rambo kommer under 2016 att komma med förslag till övriga ”Rambo-kommuner” om införande 

av hushållsnära insamling. Kommunerna kommer att få diskutera och ta ställning till 

insamlingssystem, regelverk (avfallsföreskrifter) samt taxor för att finansiera insamlingssystemet 

och omhändertagandet av aktuella fraktioner. 

 

När kommunen valt insamlingssystem och beslutat om taxor är information till fastighetsägare en 

viktig del. Rambo och upphandlad entreprenör kommer att svara för detta. Att på ett bättre sätt 

omhänderta avfallet stämmer väl med kommunens miljömål. 

Beslutsunderlag 

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-02-09 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att kommunen ska utreda ett system med sortering för 

insamling av matavfall. 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen  
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KSTU § 17   KA 2015/750   

Arrendeavtal för Örns bryggförening 

Örns Bryggförening arrenderar sedan början av 2000-talet mark och vatten för en brygga i Örn. 

Avtalet var på 15 år och arrendeavgiften 1 kr per år för de första 5 åren och därefter 1000 kr per år. 

Nuvarande avtal löper ut 2017-09-30. 

 

Föreningen har erbjudits ett ett-årigt lägenhetsarrende från och med 2017-10-01 där avgiften höjts 

enligt Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-12 till 50640 kr per år. 

 

Föreningen har protesterat kraftigt mot detta och kräver 

- 15 årigt anläggningsarrende 

- Reducerad arrendeavgift 

 

Ett 15-årigt lägenhetsarrende är rimligt utifrån föreningens investering i brygga och åtgärder som 

tex muddring. ”Lägenhetsarrende” är rätt form av arrende utifrån objekt och syfte (brygga).  

Beslutsunderlag 

Tf Teknisk chefs tjänsteutlåtande 2016-01-29 

Avtal 

Avtalsförslag 

Skrivelse från Örns Bryggförening 

Def anläggnings- resp lägenhetsarrende 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att  

- Godkänna ett 15-årigt lägenhetsarrende med Örns Bryggförening. 

- Arrendeavgift utgår enligt Kommunfullmäktiges beslut 

- Avslå begäran om anläggningsarrende 

- Avslå begäran om reducerad arrendeavgift  

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 18        

Information om investeringsprojekt 

Information lämnas om pågående investeringsprojekt. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 19      

Information om teknisk verksamhet  

Information lämnas om följande ärenden; 

 

 Ny samhällsbyggnadschef tillträder i april. 

 Byggnation av ny förskola pågår 

 Arbete med boende för nyanlända 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 20  KA 2011/191    
   

Information om Sandbogen 1:4 

Information lämnas om pågående diskussioner med exploatören kring Sandbogen 1:4. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 21  KA 2016/161      

Dialogmöte med samhällsföreningar 

Tekniska utskottet planerar att genomföra dialogmöten med kommunens samhällsföreningar. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt tf teknisk chef att bjuda in kommunens 

samhällsföreningar för dialogmöte. 

 

Skickas till  

Tf teknisk chef 
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KSTU § 22  KA 2006/914      

Avtal ang. fastigheten Uleberg 2:4  

Information lämnas om att ett avtal finns för reglering av fastigheten Uleberg 2:4.  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt tekniska chefen att slutföra uppdraget. 

 

Skickas till 

Tf teknisk chef 
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KSTU § 23  KA 2016/131      

KKIK 2015, servicemätning av telefoni och e-post 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har genomfört en årlig mätning av servicenivån för telefon och e-post. Rapporten 

ingår som en del av Sveriges kommuner och Landstings undersökning av kommunernas kvalitet i 

korthet KKIK. 

 

Sotenäs kommun har förbättrat sig och svarar snabbare och ger bättre svar via telefon jämfört med 

förra året. Helhetsintrycket är att kommunen placerar sig högre än genomsnittet och ligger på plats 

34 av de 144 kommuner som deltog i undersökningen. 

 

Jämförelsen visar även att det finns flera områden att analysera och förbättra framförallt inom 

effektivitet där Sotenäs får ett lägre resultat än genomsnittet. De områden som framstår som möjliga 

att förbättra är; Tillgänglighet avseende e-post, bemötande avseende telefon, kostnadseffektivitet 

inom förskola, särskilda boenden och hemtjänst, kostnad per elev som inte fullföljer 

gymnasieskolan, serviceutbud inom LSS samt nyckeltalen inom miljö.  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt tekniska chefen att arbeta vidare med de 

förbättringsområden som framkommit i jämförelsen.  

 

Skickas till 

Tf teknisk chef 
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KSTU § 24       

Extra sammanträde för tekniskt utskott 

Ett extra sammanträde bör hållas i april. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att hålla ett extra sammanträde 5 april. 

 

 

 

 


