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Plats och tid  Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 9 november 2016 kl. 08.30-12.30. 
  
   
 
Beslutande  Roland Mattsson (M)   
  Stig-Arne Helmersson (C)  

Hilbert Eliasson (S) 
 
Övriga deltagare  

Eveline Savik, samhällsbyggnadschef  
Pernilla Johansson § 78 
Martin Andersson, projektledare § 79-80 
Daniel Jarnrot, samordnare § 84 
Erik Österlund, ekonom § 86 
Annmarie Erlandsson, VA- och anläggningschef § 81-82 
Lennart Petersson, sekreterare 
 
 
 

Justerare  Hilbert Eliasson 
 
Justering  Kommunhuset, kansliavdelningen 2016-11-14 kl. 10.00  
 
 

Sekreterare 
  ________________________________________ 
  Lennart Petersson 
Ordförande 
  ________________________________________ 
  Roland Mattsson 
 

Justerare  _______________________________ 
  Hilbert Eliasson 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2016-11-09 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-11-14 - 2016-12-05. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ann-Marie Hermansson  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-11-09 | §§ 78-88 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
2(16) 

 
 

Innehållsförteckning 

Information om inmätning av sjöbodar och bryggor ........................................................................... 3 
Stabilitetsåtgärder i Hunnebostrand ..................................................................................................... 4 
Igångsättningstillstånd och omfördelning av investeringsmedel "Ny Intagningsledning Tåsteröd" ... 5 
Parkeringstaxa 2017 ............................................................................................................................. 6 
Riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark ....................................................................................... 9 
Motion om regler och riktlinjer för uppförande av staket, plank samt däck ...................................... 11 
Information om hamnverksamheten .................................................................................................. 12 
Information om utveckling av samhällsbyggnadsförvaltningen ........................................................ 13 
Information om tekniska verksamheten - Ekonomi ........................................................................... 14 
Information om revidering av policy för sjöbodar ............................................................................. 15 
Information om investeringsmedel för iordningsställande av markyta. ............................................ 16 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-11-09 | §§ 78-88 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
3(16) 

 
 

KSTU § 78   KA 2016/245    

Information om inmätning av sjöbodar och bryggor 

Sammanfattning 

Information lämnas om inmätning av sjöbodar och bryggor. 
 
På grund av pensionsavgång bör ytterligare medel tillföras till personalresurser för att klara 
genomförandet av inmätning av sjöbodar och bryggor.  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och tillstyrker att medel ställs 
tillförfogande så att genomförandet av inmätning kan slutföras inom befintlig budget. 
 

Skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 79   KA 2013/598     

Stabilitetsåtgärder i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Information lämnas om ärendestatus för rasrisk/stabilitetsutredning i Hunnebostrand. 
För närvarande finns tre förslag på stabiliseringsåtgärder, sprängsten, injektering eller betongmadrass. 
  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ber ansvarig återkomma med 
information om beräkning kostnader, miljökonsekvenser och tidsplan. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 80   KA 2016/926 

Igångsättningstillstånd och omfördelning av investeringsmedel "Ny 
Intagningsledning Tåsteröd" 

Sammanfattning 

Information lämnas om ny intagningsledning Tåsteröd. 
VA-avdelningen har i investeringsbudgeten för 2016 avsatta medel (1,2 miljoner) för att anlägga en 
ny intagningsledning i Tåsteröd. Den gamla är original från när intagningsledningen byggdes 1963.  
Tekniska avdelningen har annonserat förfrågan och nu öppnat de tre inkomna anbuden enligt 
kommunens inköpspolicy och ser att hittills tilldelade investeringsmedel inte räcker. Vid äskande 
om investeringsmedel är det ibland svårt att beräkna kostnaderna. I detta fall trodde man inte att 
kostnaderna skulle bli så höga som anbuden visade sig vara. De tre anbuden är jämbördiga och 
kostnadsspridningen acceptabel.  
 
Kommunen behöver omfördela 2 miljoner kronor från projekt 0901 "överföringsledning Malmön- 
Omholmen" till projekt 0902 "intagningsledning Tåsteröd".  
Projekt 0901 är i slutfasen och kommunen beräknar att investeringsmedlen räcker till både 
slutförande och omfördelning. 
 
Samtidigt med detta ansöks om igångsättningstillstånd för investeringen som är på totalt 3,2 
miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade 2016-11-02 igångsättningstillstånd för projekt 0902 
intagningsledning Tåsteröd under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner omfördelning av 
investeringsmedel.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner omfördelning av 2 
miljoner koronor i investeringsmedel från projekt 0901 "Överföringsledning Malmön-Omholmen 
till 0902 Intagningsledning Tåsteröd. 

Beslutsunderlag 

VA- och anläggningschefs tjänsteutlåtande 2016-10-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-02 § 190 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och föreslår ett extra KS-möte, i 
anslutning till kommande KF-möte med anledning av vikten att kunna starta arbetet snarast. 
 

Skickas 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 81   KA 2016/795 

Parkeringstaxa 2017 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under ett antal år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Syftet från 
början var att få omsättning på bilar i samhällskärnorna. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar 
och husbilar rullar på gatorna. Behovet av p-platser och underhåll av dessa ökar ständigt. P-
avgifterna bidrar till att täcka kostnaderna för utvidgning av p-platser och underhåll av p-platser och 
gator. Antalet husbilar som söker parkering ökar varje år. Kommunen har idag tre p-platser för 
husbil, två på Smögen och en i Hunnebostrand. Säsongen för husbilar blir längre för varje år. Den 
avgiftsbelagda tiden för husbilsparkeringarna bör därför förlängas till perioden maj - september för 
att inte konkurrera med privata näringsidkare. I Hunnebostrand krockar dock perioden för 
husbilsparkering med perioden för landförvaring av båt. Husbilar kan parkera på de platser som inte 
är upptagna av båtar fr.o.m 1 september till 15 juni. På Smögen finns inte denna konflikt på 
husbilsparkeringarna. 
 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och tidsbegränsat parkeringar under 
sommarmånaderna juni - augusti. När avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på bilar i 
samhällskärnorna. Samhället utvecklas ständigt och nya behov uppstår. Antalet person- och husbilar 
som rullar på gatorna och behöver parkering ökar för varje år.  
Kommunen har utarbetat ett förslag till husbilsstrategi. Den går till stor del ut på att låta privata 
aktörer hantera parkering/ställplats för husbil, dock erbjuder kommunen tre avgiftsbelagda 
parkeringsplatser för husbil i egen regi, se bilaga. Dessa tre parkeringar avses att inte konkurrera 
med privata aktörer.  
För att minska konkurrensen bör den avgiftsbelagda tiden på kommunens 
husbilsparkeringar ökas till maj - september.  
Husbilsparkeringen i Hunnebostrand (Lökholmen) används som båtuppställning på vintern (1/9-
15/6) och husbilsparkering övrig tid. En förlängning av avgiften till maj- september sker här i 
samarbete med hamnen till förmån för båtuppställningen. På Smögen är husbilsparkeringarna till 
för husbilar året runt.   
Kommunen har ett förhållandevis stort gatunät med ett flertal iordningställda parkeringar. Gatunätet 
och parkeringarna kräver tillsyn och underhåll. Parkeringsavgifterna bidrar med intäkter för att 
möta de kostnader som uppkommer, tex p-övervakning, asfaltering, skyltning, säkerhetsåtgärder på 
gator, mm. 
Parkeringsavgifter tas upp via parkeringsautomater i kombination med sms/app- parkeringstjänst 
(för 2015 och 2016 via SMS Park). Parkeringsautomaterna måste innan 2017 uppgraderas för att 
uppnå den säkerhetsklassning som är föreskriven. Denna uppgradering kostar pengar. 
Intäkterna från p-automater i förhållande till SMS/App-parkering ökade från 15% år 2015 till 36% 
år 2016. Det finns alltså en stigande kurva på användning av sms/App. Under 2017 kommer fler p-
automater plockas bort till förmån för sms/App-parkering. Några p-automater kommer  
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Forts, KSTU § 81  KA 2016/795 

 
möjligtvis att behållas på strategiska parkeringar. Kostnad och säkerhet avgör detta. Upphandling av 
sms/App-parkering sker till säsongen 2017. 
 
För att tillmötesgå önskemål från bl. näringslivet kommer P-skiva införas som ett komplement till 
gratisbiljett på de parkeringar som har första timmen gratis. 
 
P-avgift införs på Skolgatan/Templargatan och på Omholmen på Smögen, då dessa gator tillhör 
samhällskärnan på Smögen. 
 
Avgiftsnivån för personbil förblir samma som tidigare. 
 
Avgiftstiden för husbilar förlängs med maj och september. Timkostnaden höjs från 10 till 15 kr/h, 
men maxtaxa per dygn är oförändrad, 200 kr/d.  

Parkeringsverksamheten (kkr) 

   2014 2015 2016  

Intäkter (avgifter)  1905 1875 1615 
Intäkter (p-anm)  684 555 248 
Total Intäkt   2591 2430 1900  
P-vaktskostnader  524 461 350 
Total kostnad inkl p-vakt  1093 835 700 
Resultat   +1498 +1595 +1200 
 
Pga att upphandling av P-vakt inte gav förväntat resultat hade kommunen inte lika mycket p-vakt 
under högsäsongsveckorna 2016 som tidigare år, därav resultatet.  
 
Den som är folkbokförd fastighetsägare i Sotenäs kommun och inte har någon möjlighet att parkera 
på den egna tomten eller i gemensamhetsanläggning kan söka boendeparkeringstillstånd. 
Avgiften utgör 5000 kr inkl moms första året och därefter 1 500 kr inkl moms per år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2016-09-28 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till förslaget och föreslår som tilläggsförslag att parkeringstaxan 
kompletteras med ”Parkeringsskylt klass1 och klass 2” och att en förklarande text läggs till. 
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Forts, KSTU § 81  KA 2016/795 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att tekniska utskottet 
beslutar anta detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att parkeringstaxan ska kompletteras med 
”Parkeringsskylt klass1 och klass 2” och att en förklarande text läggs till. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att införa parkeringstaxa 2017 enligt förslag. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 82   KA 2016/9 

Riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen återremitterade rubricerat ärende 2016-09-07 § 136 för diverse ändringar och 
komplettering av underlag.  
 
Sotenäs kommun arbetar för ett positivt företagsklimat. Målet med vårt näringslivs-arbete är att 
främja tillväxt i befintliga företag och göra kommunen attraktiv för etableringar och nyföretagande 
så att nuvarande arbetstillfällen bevaras och nya skapas.  
 
Ett bra företagsklimat skapas av en mängd faktorer såsom ett gott samarbete mellan kommun, 
näringsliv, utbildning, bra samarbete med andra myndigheter mm. Ingen enskild aktör råder ensam 
över alla de faktorer som påverkar utveckling och tillväxt.  
 
Att skapa goda förutsättningar handlar bland annat om bra tillgång till mark, lokaler, bostäder, 
arbetskraft med rätt kompetens och att kommunens tillståndsgivning/hantering av bygglov, 
planärenden, markupplåtelse mm. är effektiv och att det finns fungerande mötesplatser där 
näringsliv, kommun och myndigheter kan mötas samt att kommunens olika strategier gynnar en 
positiv näringslivsutveckling som till exempel ett hållbart miljöstrategiskt arbete. 
 
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. 
 
Enligt 3 kap, 1§ Ordningslagen krävs alltid Polismyndighetens tillstånd för användande av offentlig 
plats. 
 
Tillståndskravet gäller för all användning av offentlig plats såsom för t ex lottkiosker, korvvagnar, 
trottoarpratare, byggnadsställningar, containers, arbetsbodar, uteserveringar etc. 
 
Till offentlig platsmark kan räknas vägar, gator, trottoarer, torg, hamnpirer dvs en plats som ofta 
används av allmänheten. För att nyttja denna plats, på ett sätt som inte stämmer överens med det 
ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget, måste tillstånd ges av 
Polismyndigheten. 
 
När kommunen förvaltar marken måste Polismyndigheten alltid inhämta yttrande från kommunen 
innan tillstånd ges för att disponera offentlig plats. Mark, som i detaljplanelagt område benämns 
allmän platsmark, bedöms av polisen om den är offentlig eller inte. 
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Forts. KSTU § 82  KA 2016/9 

 

Plan- och bygglagen definierar allmän platsmark enligt följande: Med allmän plats avses ett område 
som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis 
upplåtas för en enskild verksamhet. Om det är kommunen som är huvudman för en allmän plats ska 
användningen alltid redovisas i detaljplanen. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg 
eller en park. 
 
Förslaget till riktlinjer syftar till att lättare bedöma om inkomna ansökningar utifrån begärd 
användning. Huvudregeln är att offentlig plats inte får disponeras av enskild person. 
 
På Smögen och i Hunnebostrand pågår planarbete. I avvaktan på att dessa planarbeten vinner laga 
kraft kommer dessa områden att behandlas enligt nu gällande riktlinjer. 
 
Tekniska avdelningen har uppmärksammat att det hittills inte visats intresse för att söka på andra 
ytor än de som är upptagna i kartorna som bilagts riktlinjerna eller de platser som är upptagna i de 
aktuella "riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark". 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande KSTU 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till Riktlinjer för upplåtelse av  
kommunal mark. Samt att uppdra åt förvaltningen att upprätta kartmaterial för övriga tätorter.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 83   KA 2014/549 

Motion om regler och riktlinjer för uppförande av staket, plank samt 
däck 

Sammanfattning 

Britt Wall (S) föreslår i en motion att Sotenäs kommun tar fram regler och riktlinjer som syftar till 
att förhindra/begränsa byggnation av höga staket/ plank samt ”trädäck” i våra värdefulla 
samhällsmiljöer. 
 
Miljö- och byggförvaltningen arbetar med att ta fram riktlinjer för gestaltning i kulturhistoriskt 
värdefulla kustsamhällen i samband med detaljplanearbetet för gamla Hunnebostrand och Smögen. 
Detta dokument kan användas i alla kommunens kulturhistoriskt värdefulla kulturmiljöer. 

Beslutsunderlag 

Planhandläggarens tjänsteutlåtande 2016-07-26 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KSTU § 84   

Information om hamnverksamheten 

Sammanfattning 

Information lämnas om hamnverksamheten angående nettointäkter/kostnader för gästhamnar. 

Beslutsunderlag 

Resultaträkning hamnverksamheten 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 85   KA 2015/944 

Information om utveckling av samhällsbyggnadsförvaltningen  

Sammanfattning 

Information lämnas om pågående arbete med utveckling av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 86   KA 2015/944 

Information om tekniska verksamheten - Ekonomi  

Sammanfattning 

Information lämnas om budgetuppföljning för teknisk verksamhet för perioden januari-september. 
Prognosen pekar på ett underskott på 1,8miljoner, åtgärder har vidtagits för att minska underskott. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning januari-september teknisk verksamhet 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 87   KA 2015/944 

Information om revidering av policy för sjöbodar  

Sammanfattning 

Information lämnas om revideringen av policy för sjöbodar. Ny policy presenteras januari 2017. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 88 

 
Information om investeringsmedel för iordningsställande av markyta. 

Sammanfattning 

Information om investeringsmedel för iordningsställande av markyta 
för båtplatser på Malmön efterfrågas. Medel finns avsatt i investeringsbudget 2016  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ber förvaltningschefen återkomma 
med tidplan för genomförande av arbetet. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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