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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, torsdagen den 8 mars 2018 kl 08:30-12.00  
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande 
Hilbert Eliasson (S), 1:e vice ordförande  
Stig-Arne Helmersson (C) 
 

 

Övriga deltagare 
 
Frida Göthberg, GIS-ingenjör § 16 
Daniel Jarnrot, hamnansvarig § 17 
Jörgen Wollbratt, Drift- o projektchef § 17-20 
Göran Säwe, fastighetschef § 18 
Mikael Diyabanza, Tom Hanssons AB § 18 
Erik Österlund, ekonom § 19-20 
Amanda Jansson, PLEX-chef § 22 
Eveline Savik, förvaltningschef 
Bodil Wallström, sekreterare 
 
 
 

 
 

Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Protokollet justeras på kommunkansliet onsdagen den 14 mars kl. 15.00 

Sekreterare    

 Bodil Wallström   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Hilbert Eliasson (S)   
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskott protokoll 2018-03-08 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-03-13 – 2018-04-04. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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KSTU § 15   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Dagordningen godkänns med tillägg av följande ärende; 
Ansökan förlängt 10-årigt arrendeavtal, 05001185 Hunnebostrand 1:565, Hunnebostrands 
Tennisklubb. 
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KSTU § 16 Dnr 2017/001147  

Riktlinjer för adressättning 

Sammanfattning 

Dokumentet syftar till att utgöra riktlinjer för handläggning av adresser inom Sotenäs kommun. 
Riktlinjerna syftar också till att öka förståelsen för adressättning inom kommunen.  
 
Lantmäteriet samverkar tillsammans med kommunen när det gäller ajourhållning av adresser. 
Kommunen använder följande handböcker och standarder som hjälp i arbetet med adressättning: 
Handbok Belägenhetsadresser Lantmäteriet 
Svensk standard SS 637003:2015 Geografisk information – Belägenhetsadresser – Begrepp och 
principer 
Tekniska rapport SIS-TR 33:2017 Geografisk information – Belägenhetsadresser – Handbok 
Ortnamn och namnvård, God ortnamnssed, Ortnamnsrådets handledning i namnvård. 

Kommunens roll 
Kommunen är den myndighet som beslutar om adresser och svarar för att uppgifterna är korrekta. 
Kommunen ajourför adresserna i LINA-systemet (Lantmäteriets INsamlingsApplikation). LINA är 
direktuppdaterande och nya uppgifter syns direkt i GDS (grunddatasystemet). Kommunen följer 
t.ex. via bygglovsritningar förändringar av adresserna. Kommunen kan: 

• Besluta om ny adress som leder till ajourhållning av adressregistret 
• Ändra en adress som leder till ajourhållning av registret 
• Underrätta om ny eller ändrad adress 
• Avregistrera adress i adressregistret  

Lantmäteriets roll  
Lantmäteriet ansvarar för adressdelens drift och förvaltning samt underhåll och support till 
användarna. Lantmäteriet har inte någon skyldighet att underrätta berörda vid ändring av adress.    

Beslutsunderlag 

GIS-samordnarens tjänsteutlåtande 2018-02-05         

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Återremitterar ärendet för förtydligande av förslag till beslut. 

 
Skickas till 

GIS-ingenjören 
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KSTU § 17 Dnr 2013/000547  

Strategiplan för gästhamnsverksamhet, hamnutredning 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag att utforma en strategiplan för gästhamnsverksamheten. 
Strategiplanen ska utgöra grund för kommande beslut om gästhamnarnas utveckling och driftsform.  

Bakgrund 

Utredningsuppdraget är ursprungligen från 2013 med direktivet att strategiplanen skall innehålla 
beslutsunderlag för gästhamnarna både vad avser utveckling och driftsform. Ärendet har under 
arbetes gång varit föremål för en rad politiska beslut, 2014-10-22 § 153, 2016-09-28 § 59, 2017-03-
23 § 34 samt 2017-11-09 §131 där beslut om kompletteringar fattats. Utredningen har också som 
begärts kompletterats med en redovisning av kostnads- och nettointäktsredovisning.  
 
Sotenäs kommun har mycket speciella förutsättningar när det gäller hamnar, båtplatser och 
gästhamnsverksamheten som kan sägas utgöra ett kännetecken för kommunen. Generellt gäller 3 
vedertagna driftsformer för gästhamnar; 

1. Egen regi 
2. Entreprenör via avtal 
3. Ideella föreningar via avtal  

    
Utredningens är ytterst att avgöra den framtida utvecklingen och driftsformen. För att kunna föreslå 
en lämplig fördelningsmodell mellan intäkter och kostnader oavsett driftsform krävs det en djupare 
analys av kostnaderna för gästhamnsverksamheten, som även kan påverka annan verksamhet. 
 

Beslutsunderlag 

Hamnansvarigs tjänsteutlåtande 2018-      

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen ett fortsatt uppdrag med 
inriktning på att  
 

• Finna alternativa inkomstkällor 
• Hitta andra kostnadskällor 
• Ta fram modell för kostnadsfördelning av interna kostnader 
• Lämna förslag till avtalstid och avtalsperiodens omfattning 
• Utformning av nytt arrendeavtal: 
• Information till allmänheten via hemsidan och genom utställning på kommunkontoret 
      

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 18 Dnr 2017/000316  

Information om underhållsplan fastigheter  

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunstyrelsen och i syfte att eftersträva ett tillräckligt underhåll av kommunens 
byggnadsbestånd och därmed god ekonomisk hushållning, föreslås försäljning av fastigheter 
omfattande ca 6 670 kvm byggnadsyta.  
 
Förslagen avser byggnader där Sotenäs kommun inte bedriver kommunal verksamhet. 
Minskning av byggnadsbeståndet innebär följande effekter i investerings- och driftsbudget; minskat 
eftersatt underhåll, minskning årligt planerat underhåll, Minskade driftkostnader och minskade 
hyresintäkter. Härtill kommer intäkter från försäljningar. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2018     
      

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 19  Dnr 2018/000167  

Information om uppföljning av investeringsprojekt inom teknisk 
verksamhet 

Sammanfattning 

Information lämnas om uppföljning av investeringsprojekt inom teknisk verksamhet.      

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen.     

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-03-08 §§ 15-22 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(11)
 

 
 

KSTU § 20 Dnr 2018/000166  

Information om budgetuppföljning 2018 för teknisk verksamhet 

Sammanfattning 

Information lämnas om budgetuppföljningen för teknisks verksamhet för perioden januari-februari 
2018.      

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen, som ekonom Erik Österlund lämnade.          
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KSTU § 21 Dnr 2018/000001  

Information om budget 2019 

Sammanfattning 

Information lämnas inför budget 2019.    
Förvaltningschefen informerar om läget i budgetprocessen. 
Budgeten behandlas av KSAU. 
Information skickas till KSTU via mail.  
      

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen.          
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KSTU § 22   

Information om MEX-verksamheten 

Sammanfattning 

Information lämnas om mark- och exploateringsverksamheten.  
Syfte med informationen var att öka förståelsen för markförvaltningens ärenden och arbete. 
Markförvaltningen har haft svårigheter att rekrytera och omsättning av personal vilket medfört att 
enheten inte varit fulltalig sedan många tillbaka. Handläggningstiderna för markförvaltning har 
under de senaste åren varit oacceptabelt långa. Väntetid för handläggning kan uppgå till två år, trots 
att markförvaltningen inte har lagstyrda veckokrav på handläggning ska all handläggning enligt 
kommunallagen hanteras skyndsamt. En bedömning är att enheten inte uppfyller dessa krav. 
Enheten har i uppgift att förvalta kommunens mark vilket innebär bland annat att upprätta avtal, 
ändra och svara på frågor från de över 8000 personerna som faktureras varje år.  
 
Enheten har trots kompetensförsörjningsutmaningar hanterat över 1100 ärenden 2017. 500 
arrendeavtal har aktualiseras, 280 har fått nya båtplatser, över 20 försäljningar/exploateringsavtal/ 
policys och har svarat på över 300 remisser/upplåtelser. Enheten har även under året påbörjat 
systematiskt förbättringsarbete i form av LEAN och kommer i budget 2019 äska för en ökad 
personalstyrka till 4 mark- och exploateringsingenjörer.   
 
     

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen.      
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KSTU § 22 Dnr 2018/000188   

Ansökan om förlängt 10-årigt arrendeavtal, 05001185 Hunnebo 1:565 

Sammanfattning 

Hunnebostrands Tennisklubb skall investera i sin anläggning och behöver längre arrendetid på sitt 
arrende. Arrendetid som förlängsmed ett år i taget är osäkert vid investering. Med arrendetid på tio 
år är klubben tryggare i sin investering och får bättre stöd.  
 
Arrendeavgift förändras från tidigare varit 1 krona/år till att följa gällande arrendetaxa som säger 1 
krona/ kvm/år. Arealen för arrendeområden är 6152 kvm. Detta ger en arrendeavgift på 6152 kronor 
för 2018.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2018-03-05 
Förslag Arrendeavtal   
Karta   

Yrkande 

Roland Mattsson yrkar att Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att Hunnebostrands 
Tennisklubb ska få arrendera områden inom Hunnebo 1:585 och Hunnebo 1:647 enligt arrendeavtal.  
 
Arrendeavtalet ska innefatta samma villkor som i nuvarande avtal med nummer 05001185, förutom §4  
Arrendeavgiften ska gälla i enlighet med kommunfullmäktiges beslutande taxa från och med år 
2019. För återstoden av 2018 ska arrendeavgiften vara 1 kr. 

Propositionsordning 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att Hunnebostrands Tennisklubb ska få arrendera områden 
inom Hunnebo 1:585 och Hunnebo 1:647 enligt arrendeavtal.  
 
Arrendeavtalet ska innefatta samma villkor som i nuvarande avtal med nummer 05001185, förutom §4  
Arrendeavgiften ska gälla i enlighet med kommunfullmäktiges beslutande taxa från och med år 
2019. För återstoden av 2018 ska arrendeavgiften vara 1 kr. 
. 

 
Skickas till 

Sökanden 
MEX-ingenjör 
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