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Plats och tid  Kommunhuset, Långö, Kungshamn kl. 08.30-11.15.   
   
 
Beslutande  Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) 
  Hilbert Eliasson (S) 
 
Övriga deltagare  

Eveline Savik, samhällsbyggnadschef 
Mats Tillander, tf teknisk chef 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
 
 
 

Justerare  Hilbert Eliasson 
 
Justering  Kommunhuset, kansliavdelningen 2016-05-04 kl 13.00.  
 
 

Sekreterare 
  ________________________________________ 
  Anna-Lena Höglund 
Ordförande 
  ________________________________________ 
  Roland Mattsson 
 

Justerare  _______________________________ 
  Hilbert Eliasson 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-05-04 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-05-04  - 2016-05-26 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ann-Marie Hermansson  
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KSTU § 36   KA 2016/55    

Medborgarförslag – sjöbodstomter i Hovenäset 
Gunnel Holm föreslår i ett medborgarförslag att fler sjöbodstomter ordnas på Hovenäset. Platser 
som föreslås är vid båthamnen invid badplatsen. 
 
Behovet av sjöbodar och mark för sjöbodar ör stort i hela kommunen är stort. Kön av intresserade är 
lång. Det är dock inte helt enkelt att få till ytor för sjöbodar. 
 
Områden för sjöbodar bör vara kommunal mark, lämpliga att detaljplanelägga för sjöbodar (i 
konkurrens med annan markanvändning) samt i anslutning till lämplig plats för bryggor. 
 
I medborgarförslaget angiven plats bör utredas ur såväl mark- som plansynpunkt. Förvaltningen bör 
ges detta uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-04-24 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att uppföra sjöbodar på Hovenäset. 
 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 37   KA 2016/75    

Medborgarförslag – sjöbodstomter i Kungshamn 
Jan-Åke Rödström, Kungshamn, föreslår i ett medborgarförslag att fler sjöbodstomter ordnas i 
Kungshamn. Platser som föreslås är bl a Guleskärshamnen. 
 
Behovet av sjöbodar och mark för sjöbodar är stort i hela kommunen är stort. Kön av intresserade är 
lång. Det är dock inte helt enkelt att få till ytor för sjöbodar. 
 
Områden för sjöbodar bör vara kommunal mark, lämpliga att detaljplanelägga för sjöbodar  
(i konkurrens med annan markanvändning) samt i anslutning till lämplig plats för bryggor. 
 
I medborgarförslaget angivna platser bör utredas ur såväl mark- som plansynpunkt. Förvaltningen 
bör ges detta uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2016-04-24 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren för förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att uppföra sjöbodar vid Guleskärshamnen. 
 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 38   KA 2016/95 

Ansökan om bidrag – anslutningsavgift för Utpost Hållö 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-16 § 50 att återremittera ärendet för ytterligare utredning 
 
Utpost Hållö, genom Tommy Wik, ansöker om bidrag med 45 % (Utpost Hållös andel) av 
anslutningsavgiften för vandrarhemmet på Hållö. Anläggningen färdigställdes i maj 2015. Ansökan 
avser 56 988 kr exkl moms. 
 
Anslutningen till det kommunala avloppsnätet ersatte en mindre väl fungerande lokal lösning. 
Totala kostnaden för anslutningen inklusive ledningsdragning mm uppgick till knappt 2 mnkr. 
 
Utpost Hållö är dock en viktig pusselbit i Sotenäs kommuns turistsatsning och kommunen är 
markägare.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Utpost Hållö 
Samhällsbyggnadschefs tjänsteutlåtande 2016-04-25 

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) förslår att ärendet uppdra åt samhällsbyggnadschefen att ta fram ett avtal som 
reglerar allmänhetens möjligheter få tillgång till allmänna toaletter på Hållö. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Hilbert Eliassons (S) förslag och finner att finner att tekniska 
utskottet antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att ta fram ett 
avtal med sökanden som reglerar allmänhetens möjligheter få tillgång till allmänna toaletter på 
Hållö. 
 
 

Skickas till 

Tekniska avdelningen 
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KSTU § 39   KA 2016/9 

Riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2016-03-16 § 58 för komplettering av underlaget. 
 
Tekniska avdelningen har tagit fram förslag på riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark i de 
centrala delarna av Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand, Bovallstrand, Ulebergshamn, Väjern, 
Hovenäset och Bohus-Malmön. 
 
Syftet är att underlätta handläggandet av ansökningar till polismyndigheten om att disponera 
offentlig plats. Kommunens roll är att yttra sig över dessa ansökningar. 
 
Förslaget till riktlinjer syftar till att lättare bedöma om inkomna ansökningar utifrån begärd 
användning. Huvudregeln är att offentlig plats inte får disponeras av enskild men att polisen genom 
tillståndsbeslut kan göra undantag.  
 
På Smögen och i Hunnebostrand pågår planarbete. I avvaktan på att dessa planarbete vinner laga 
kraft kommer dessa områden att behandlas enligt nu gällande riktlinjer. 
 
Övriga markytor/landområden; Särskild hänsyn skall tas till att värna och vårda det offentliga 
rummet. Allmänhetens intressen skall bevakas och samhällsnyttan med en upplåtelse skall särskilt 
beaktas. 

Beslutsunderlag 

Beskrivning av olika områden inkl kartor 
VA-administratörens tjänsteutlåtande 2016-04-24 

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) och Stig-Arne Helmersson (C) föreslår att för piren i Kungshamn ska A-
märkningen tas bort, då platsen bör vara utmärkt att utveckla med inriktning mot turism.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Hilbert Eliassons (S) med fleras förslag och finner att finner att 
tekniska utskottet antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att justera riktlinjerna med att ta bort A-märkningen för 
piren i Kungshamn, då platsen bör vara utmärkt att utveckla med inriktning mot turism. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till ”Riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark”. 
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Forts. KSTU § 39  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 40   KA 2015/455    

Kommunal väghållning 
På uppdrag av Kommunstyrelsens tekniska utskott genomför tekniska avdelningen en översyn av 
det kommunala väghållningsansvaret. Översynen syftar till att definiera det kommunala ansvaret i 
relation till enskilt respektive statligt väghållningsansvar. 
 
Kommunens beslut att snöröja till fastigheter med mantalsskrivna påverkas inte. 
 
Översynen sker successivt. Den första genomgången omfattade Bovallstrand, Tossene och Stensjö. 
Av dessa är det endast Bovallstrand som har kommunalt väghållningsansvar. 
Kommunen har avtal om drift och underhåll avseende Brattebyvägen och Asslerödsvägen.  
 
De områden som är aktuella nu är Askum, Ulebergshamn och Hunnebostrand. 

Beslutsunderlag 

Gatu- VA-chefs tjänsteutlåtande 2016-03-01 
Kartor 1-3 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen fastställer det kommunala väghållningsområdet för Hunnebostrand och 
Ulebergshamn. I Askum finns inget kommunalt väghållningsområde. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 41    

Information om tekniska verksamheten 
Eveline Savik, samhällsbyggnadschef och Mats Tillander, tf teknisk chef, informerar om:  
 

• Överföringsledning Bohus Malmön 
• Västvatten 
• Personalfrågor 
• Strandstädning 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och beslutar att bjuda in Stefan 
Majlinder Eriksson till nästa sammanträde den 15 juni för att informera om strandstädning. 
 

Skickas till 

Stefan Majlinder Eriksson 
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KSTU § 42    

Information från föreningsmöten 
Information lämnas om tekniska utskottets möten med föreningar för diskussion om samhällena.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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