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

Hilbert Eliasson (S) 
 

 
Övriga deltagare Erik Österlund, ekonom § 111      
  Helene Carlsson, enhetschef kost o städ § 112 
  Therese Johansson, MEX-ingenjör § 113                  

Christer Bergsten, MEX-ingenjör § 114–115 
Rosita Johansson, hamnadministratör § 116 
Amanda Jansson, PLEX-chef §§ 111–116 
Daniel Jarnrot, samordnare §§117–119   
Maria Askman Ceder, assistent § 120 
Pernilla Johansson, administratör § 121 
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare § 122 
  

                                                    Eveline Savik, förvaltningschef §§ 123-126 
  Anna-Lena Höglund, sekreterare 
  Madelein Arnoldsson, sekreterare   

 
 

Justerare  Hilbert Eliasson (S) 
 
 
Justering  Protokollet justeras 6 oktober kl 10.30 
 
Sekreterare 
  ________________________________________ 
  Madelein Arnoldsson 
Ordförande 
  ________________________________________ 
  Roland Mattsson 
 

Justerare  _______________________________ 
  Hilbert Eliasson 
 
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-10-02 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-10-06 - 2017-10-28. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
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KSTU § 110 
   

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 
 

• Information från sommaren 2017 
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KSTU § 111   KA 2017/658 

Budgetuppföljning januari-augusti för teknisk verksamhet 
En budgetuppföljning lämnas för perioden januari-augusti med ett prognostiserat resultat per helår 
på ca 340 tkr.    
 
Sjöbodsprojektet redovisas särskilt och redovisar ca 500 tkr i ökade intäkter jämfört med tidigare år. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att särskild uppsikt ska hållas över medel till verksamhet väghållning. 

Propositionsordning 

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

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning jan-augusti 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och uppdrar åt 
samhällsbyggnadschefen att särskild uppsikt ska hållas över medel till verksamhet väghållning. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 112   KA 2017/1208 

Riktlinjer gällande uthyrning av kommunala skolkök och matsalar 

Sammanfattning 

Kost & Städenheten och Kultur & Fritid har samarbetat för att hitta möjligheter till optimal 
uthyrning av kommunens lokaler och har tagit fram ett förslag till riktlinjer för att göra det möjligt 
att hyra ut kommunala skolkök och skolmatsalar. 
 
Sommartid har restauranger i Sotenäs kommun inte haft möjlighet att erbjuda försäljning av tillagad 
mat till dessa gäster som är i stora sällskap. 

Bakgrund  

Utbildningsförvaltningen, Kultur & Fritid, hyr idag ut kommunens skollokaler och matsalar. 
Önskemål finns att få tillgång skolköken. Livsmedelslagen ställer höga krav och för att tillgodose 
dessa vid uthyrning behöver vissa mindre ändringar göras. Kunder kan erbjudas att köpa tillagad 
mat under pågående verksamhet och har möjlighet att hyra köket för egen tillagning under 
obemannad verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Enhetschef kost- och städ tjänsteutlåtande 2017-09-07 
Förslag till Riktlinjer gällande uthyrning av kommunala kök och matsalar 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning, så att 
ytterligare krav införs vid uthyrning av kommunens lokaler. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 

Skickas till  

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef kost och städ 
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KSTU § 113   KA 2017/290 

Information inför revidering av sjöbodspolicy och sjöbodsköregler 

Sammanfattning 

En revidering av policy pågår, här lämnas information under arbetets gång. I första hand syftar 
arbetet till att renodla policyn och slå samman den med delar ur regelverket för sjöbodskö som 
antogs samtidigt som policyn, 2014-04-24. Några tillägg samt förändringar övervägs emellertid 
också.  
 
Förändringar i regelverket gäller inte retroaktivt utan från det datum policyn och köreglerna vinner 
laga kraft. Prövning enligt den nya policyn för privat, företag och förening kommer ske i samband 
med överlåtelse eller upprättande av nytt arrende. 
 
Enligt beslut i KSTU 2016-04-05 § 28 föreslogs det två skriftliga förändringar i nu gällande policy 
vilka är genomförda i det nya förslaget till policy.  

Beslutsunderlag 

Mex-ingenjörens tjänsteutlåtande 2017-09-22 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 114   KA 2017/484 

Omförhandling av avtal gällande gångbron Ödby ö, Hunnebostrand 

Sammanfattning  

Ödby Ö samfällighetsförening, GA:5, har ansökt om bidrag för reparation av gångbro över 
Hunnebo Lera. I samband med att detta togs upp i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07 
kom frågan upp om att omförhandla ett avtal som hade upprättats 1987 mellan ägaren av dåvarande 
fastigheten Ödby Ö 1:3 och Sotenäs kommun som ägare av dåvarande fastighet Hunnebo 1:555.   
 
Ödby Ö samfällighetsförening önskade att det i nya avtalet skulle fastställas att Sotenäs kommun 
årligen skulle utge ett bidrag för framtida och löpande underhåll så att allmänheten även framgent 
kan nyttja bryggan. 
 
Eftersom Sotenäs kommun, utan att vara med i gemensamhetsanläggningen ej kan få inblick i de 
underhållskostnader som bron årligen har, bör ej ett avtal upprättas där man på förhand utbetalar 
bidrag. Frågan om bidrag bör möjligen ställas till Kultur och Fritid när så frågan blir aktuell. Så har 
också skett vid detta tillfälle.  

Bakgrund  

Gångbron byggdes av en privatperson 1987 i samband med utbyggnaden av Ödby Ö, Soten fiskarby 
1. För att boende på ön på ett lättillgängligt sätt skulle kunna ta sig över till Hunnebostrand ansökte 
personen om rätt att lägga en brygga från Ödby Ö över och till kommunens mark. Sotenäs kommun 
medgav detta under förutsättningar som skrevs ner i ett avtal. I detta avtal står bl.a. att gångväg och 
bro ska hållas öppen för allmän gångtrafik. 
 
1991-10-01 bildades, genom ett anläggningsbeslut, en gemensamhetsanläggning. I samband med 
detta anläggningsbeslut ersattes tidigare nyttjanderättsavtal med rättighetsupplåtelse genom 
anläggningslagen. Det framgår av beslutet att samma villkor som gällde i avtalet också ska 
respekteras även om de går med i rättighetsupplåtelsen. 
 
Anläggningslagen står över nyttjanderättsavtal vilket innebär att Sotenäs kommun inte har något 
nyttjanderättsavtal med Ödby Ö samfällighetsförening och har därför inget avtal att omförhandla. 

Beslutsunderlag 

Mex-ingenjörens tjänsteutlåtande 2017-09-22 
Anläggningsförrättning 
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Forts. KSTU § 114 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att inte omförhandla avtal gällande gångbro med Ödby 
Ö samfällighetsförening, utan hänvisar till att de förutsättningar som gällde i tidigare avtal nu är 
ersatt med rättighetsupplåtelse genom anläggningslagen. 
 

Skickas till 

Sökanden 
MEX-ingenjör 
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KSTU § 115   KA 2012/679 

Återtagande av tidigare beslut gällande förlängd arrendetid 

Sammanfattning  

Nuvarande arrendator övertog ett bostadsarrende på kommunens fastighet Uleberg 2:55 den 12 juli 
2012. Strax därefter ansökte arrendatorn om en förlängd arrendetid från att tidigare varit 5 år till 15 
år vilket beviljades i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 juni 2013. I beslutet stod att 
arrendeavtalen skulle undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. I de avtalen 
som sändes ut för arrendatorns påskrift angavs en ny arrendeavgift om 12 000kr. Dessa avtal har 
arrendatorn ej undertecknat då han anser att det är en oskälig höjning. 
 
I februari 2017 betalade arrendatorn självmant in 17 000kr för åren 2014 till 2017. Detta för att 
kommunen ej hade sänt ut några fakturor på grund av avvaktandet efter undertecknat avtal. 
Ett bostadsarrende är svårt att säga upp på grund av dess starka besittningsskydd gentemot 
arrendatorn. För att kunna förhandla fram en arrendeavgift som motsvarar en rimlig avkastning 
utifrån markens marknadsvärde, samt med beaktandet av den förlängda avtalstiden, bör beslutet om 
den förlängda arrendetiden återtas så att Sotenäs kommun kan ges möjlighet att säga upp det nu 
gällande avtalet för villkorsändring. 

Beslutsunderlag 

Mex-ingenjörens tjänsteutlåtande 2017-10-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-06-19 § 111 
Mex-ingenjörens tjänsteutlåtande 2013-06-05 
Karta 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunens tekniska utskott återtar tidigare beslut om förlängd arrendetid om 15 år och återgår till 
en arrendetid till 5 år med en uppsägningstid om 1 år. 
 

Skickas till 

Sökanden 
MEX-ingenjör 
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KSTU § 116   KA 2017/1196 

Upplåtelse av båtplats till fastighetsägare på Tryggö 

Sammanfattning 

En ansökan har inkommit från Tryggö ägarförvaltning om att överföra båtplatser från föreningen till 
de fastighetsägare som ingår i föreningen. 
 
Enligt gällande båtplatspolicy upplåts båtplatser på kommunalt vatten till personer bosatta inom 
kommunen alternativt såsom ägare till fastighet inom kommunen.   
 
Fastighetsägarna på Tryggö är beroende av båt för att ta sig till och från ön och till samhällsservice i 
Kungshamn. Fyra fastigheters ägare på Tryggö 1:4-7 föreslås knytas till 2,5-meters båtplats i 
Kungshamn. Båtplatsen skall följa fastigheten vid försäljning. Detta är ett avsteg från gällande 
båtplatspolicy. 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2017-09-06 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 

Skickas till 

Hamnadministratören  
 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-10-02| §§ 110-126 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
11(22) 

 
 

KSTU § 117   KA 2017/1326 

Taxa Kommunala gästhamnar 2018 

Sammanfattning 

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I 
Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för 
dessa hamnar. 
 
Taxan är också olika beroende på säsong. Under lågsäsong är det billigare att gästa hamnarna än 
under högsäsong. Kommunens taxa för lågsäsong är betydligt billigare än snittet i 
grannkommunerna. Högsäsongstaxan ligger i samma nivå som grannkommunerna, se bilaga 1. 
Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på 
högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och kunna uppnå 
gällande regler. 
 
Taxan föreslås höjas med ca 4 % för högsäsongen 2018 enligt bilaga 2, detta medför en ökad intäkt 
på ca 70 000kr om antalet gästnätter under högsäsongen håller samma nivå som 2017. 
Denna höjning följer budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018, och vi ökar vår låga 
kostnadstäcknings nivå som finns för gästhamnsverksamhetens drift och underhåll.  

Beslutsunderlag 

Samordnarens tjänsteutlåtande 2017-09-25 
Jämförelse andra gästhamnar 2017 
Taxa 2018 Gästhamnar 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar med följande ändringar avseende högsäsong; båtar 
<10 m/300 kr, 10-12 m/350 kr, 12-14 m/440 kr, 14-18 m/540 kr och båtar över 18 m/650 kr, att 
gälla från och med den 1 januari 2018. I övrigt ska 2017 års taxa gälla även 2018.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 118   KA 2017/1327 

Parkeringstaxa 2018 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Syftet är i första 
hand 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 flera p-platser för husbilar. 
Säsongen för husbilar blir längre för varje år, den avgiftsbelagda tiden för husbilsparkeringarna 
förlängdes till april - oktober för att inte konkurrera med privata näringsidkare under 2017.  
 
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 under den perioden som kolliderar. 

Beslutsunderlag 

Samordnarens tjänsteutlåtande 
Jämförelse 2017 Bilaga 1 
Parkeringstaxa 2018 Bilaga 2 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar parkeringstaxa 2018 att gälla från och med den 1 januari 2018 och tills 
vidare. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 119   KA 2017/1328 

Taxa 2018 Småbåtshamnar, landförvaring, kran m,m 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och 
tillhörande anläggningar kräver underhåll och reparationer kontinuerligt. 
Det är lång kö för att få båtplats. Ett behov finns för att utöka antalet platser och att hantera de 
bryggor kommunen har idag på ett effektivt sätt. 
 
För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av 
båtplatsavgiften med 3 procent 2018. Detta medför en ökad intäkt på 290 000 kr och detta följer 
budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. 
 
Därefter införs justering av avgiften med hjälp av index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 
318,00).  
 
Det föreslås att en ny taxa införs för förvaring av kärror/vaggor under sommarsäsongen på totalt 
400kr/kärra/sommarsäsong. 

Beskrivning av ärendet 

Hamnverksamheten bedrivs idag med små personella medel, vilket gör att nödvändigt 
underhållsarbete/utvecklingsarbete inte alltid hinns med, varken administrativt eller på platsen. Det 
finns idag inget bra verksamhetssystem för administration vilket gör arbetet mycket tungrott, 
bryggor nyttjas inte optimalt, mm. Underhållsplanen för pontoner/bryggor finns men det saknas 
resurser i form av pengar för att efterleva den, vi har stora ekonomiska investeringar framför oss i 
form av kajer, pontoner och bryggor som har passerat sin livs längd. Detta medför många akuta 
åtgärder som kräver mera personella resurser än de planerade underhållet. 
 
För att effektivt kunna erbjuda, underhålla och utveckla verksamheten föreslås en höjning av 
båtplatsavgiften med 3 procent 2018. Detta medför en ökad intäkt på 290 000 kr och detta följer 
budgetanvisningarna som är uppsatta för 2018. 
Därefter införs justering av avgiften med hjälp av index, KPI med basår 2016 oktober (index tal 
318,00).  
 
Införande av en ny taxa för förvaring av kärror/vaggor under sommarsäsongen på de ställen som 
kommunen har möjlighet att erbjuda detta, Reningsverket-Hunnebostrand, Hogenäs-Kungshamn 
och Långtidsparkeringen-Malmön. Platserna kan komma att variera över tid.  
Taxan föreslås att vara 400kr/kärra/sommarsäsong, detta ger en uppskattad intäkt på 60 000kr, som 
kommunen sedan kan använda för att förbättra ytorna, skyltningen och hanteringen av de som inte 
tar hand om sin egendom. 
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Forts. KSTU § 119  

Beslutsunderlag 

Samordnarens tjänsteutlåtande 
Jämförelse mellan grannkommuner, bilaga 1 
Taxa 2018 Småbåtshamn, landförvaring, kran mm, bilaga 2 

Yrkande 
Hilbert Eliasson (S), Stig-Arne Helmersson (C) och Roland Mattsson (M) yrkar på en höjning av 2 
procent av taxan istället för 3 procent.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Hilbert Eliasson (S), Stig-Arne Helmersson (C) och Roland 
Mattsson (M) förslag och finner att tekniska utskottet antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att taxa för småbåtshamn, landförvaring, kran mm höjs med 2 procent 
för 2018 och att en taxa om 400kr/kärra/säsong avseende sommarförvaring av kärror/vaggor ska 
införas.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 120   KA 2017/1329 

Taxa 2018 Upplåtelse av offentlig platsmark 

Sammanfattning 

Gällande taxa för upplåtelse av offentlig mark innebär att taxan är lägre på lågsäsong än på 
högsäsong och lägre i samhällenas ytterområde än i centrumkärnorna. Denna taxa har tillämpats 
sedan 2014 och fungerar bra. Senaste taxejusteringen gjordes inför 2017.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunens mark indelas idag i zoner beroende på efterfrågan - "attraktionskraft" och präglar även 
den lönsamhet som en verksamhet på den upplåtna platsen kan realisera. 
 
Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen skickas av sökande till Polismyndigheten. Kommunen är 
remissinstans innan Polismyndigheten ger tillstånd eller avslår ansökan. När en ansökan fått 
tillstånd enligt ordningslagen fakturerar kommunen det belopp som ansökan gäller och en 
administrationsavgift för hantering av ärendet. 
 
Inför år 2017 höjdes taxan med 10 % efter många år utan taxehöjningar. Förvaltningen föreslår inte 
någon höjning inför 2018. 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2017-09-22 
Taxa, bilaga 1 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar taxa 2017 att gälla även från och med den 1 januari 2018 och tills vidare. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 121   KA 2017/1211 

Överlåtelse av arrendeavtal del av Tången 42:1  

Sammanfattning 

En fiskare har ett anläggningsavtal på fastigheten Tången 42:1 som han vill överlåta till en 
privatperson. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens regler gällande båtlag/yrkesfiskare anger: ”Då arrendatorn ej bedriver 
yrkesverksamhet inom fiskerinäring skall arrendet sägas upp och boden försäljas till annan inom 
fiskenäringen yrkesverksamt båtlag”. 
 
Enligt Sjöbodsreglerna måste kommunen följa dessa men å andra sidan finns det inga fiskare/båtlag 
kvar att överlåta till. 
 
Kommunen har vid tidigare tillfälle medgivit en sådan överlåtelse. 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2017-09-13 

Regelverk  
2 kap. 2 § kommunallagen (Likabehandlingsprincipen). 
Sotenäs kommuns sjöbodspolicy. 
Regler gällande sjöbodskö, 1.Upplåtelse 1.4 Regler gällande båtlag/yrkesfiskare.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att erbjuda arrendatorn ett 
avtal om lägenhetsarrende istället för anläggningsarrende. Det förutsatt att arrendatorn accepterar 
gällande policy och taxa för lägenhetsarrende. Kravet på att överlåtelse ska ske till ”annan inom 
fiskenäringen yrkesverksamt båtlag” undantages. 
 
Köpare och säljare ska informeras om gällande regelverk (sjöbodspolicyn), avseende vatten, avlopp, 
boende, folkbokföring etc. 

Skickas till 

Administratör, projekt sjöbodar 
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KSTU § 122   KA 2015/800 

Förslag till plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018 - 2020 

Sammanfattning 

Fd besöksnäringsansvarig tog fram ett underlag till en plan för husbilsturism i Sotenäs kommun 
som varit ute på remiss. Kommunen fick in 3 svar (varav ett svar är gemensamt från 5 campingar) 
och har haft dialog med campingägare samt kommunens samhällsbyggandsförvaltning som 
underlag för detta förslag till beslut. 

Bakgrund  

För att bygga ett positivt företagsklimat är det viktigt att kommunen ger bra förutsättningar för 
näringslivet att utvecklas. Ett bra sätt att stärka besöksnäringen är att kommunen välkomnar 
husbilsturismen genom att agera målinriktat och i nära samverkan med näringslivet. Se bifogat 
förslag till "Plan för ställplatser för husbilsturism i Sotenäs kommun 2018 - 2020." 

Beskrivning av ärendet 

Husbilsturismen ökar och det är en prioriterad fråga för kommunen. Kommunen har stora 
förutsättningar att utveckla husbilsturismen genom att ge förutsättningar för näringslivet att ansvara 
för drift av ställplatser.  
 
Orter prioriteras enligt nedan: 
 
1. Smögen och Hunnebostrand 
 
3. Kungshamn, Bovallstrand, Väjern och Malmön 

Beslutsunderlag 

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-08-08 
Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2018 – 2020  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen plan för ställplatser på Smögen och i Hunnebostrand. 
Kostnaden om 570 000 kr prövas i investeringsbudget för 2018.   

Skickas till 

Sökande 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
Näringslivsutvecklare 
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KSTU § 123   KA 2016/711 

Remiss, strategidokument för Sotenäs Besöksnäring 2018  

Sammanfattning 

Arbetsgruppen för framtidens besöksnäring har utifrån visionen "Med attraktiva besöksmål, ett 
förstklassigt värdskap och en hållbar verksamhet är Sotenäs förstahandsvalet för besökare som vill 
ha havsnära upplevelser hela året" tagit fram ett Strategidokument för hur besöksnäringen i Sotenäs 
kommun ska utvecklas i syfte att skapa en positiv näringslivsutveckling, ökad inflyttning och ett 
levande samhälle hela året genom en destinationsutveckling i världsklass.  
 
Målet för 2020 är att antal årsarbetare har ökat med 100 st till 785 st och att den totala omsättningen 
har ökat med 200 mkr, till 1 300 mkr.  

Beskrivning av ärendet 

Strategidokumentet har remitterats till bl.a. Miljönämnden i Mellersta Bohuslän, Byggnadsnämnden 
och Tekniska utskottet. 

Analys  

Byggnadsnämnden, Miljönämnden i Mellersta Bohuslän och den verksamhet tekniska utskottet 
ansvarar för utgör viktiga byggstenar när det gäller kommunens ansvarsområden enligt 
strategidokumentet.  
 
Kommunens ansvar är enligt strategidokumentet bl.a. 
- att samordna kommunens olika verksamheter för att kvalitetssäkra den kommunala infrastrukturen 
för besökaren och underlätta för besöksnäringens utveckling. 
- att ta ansvar för samordning och engagemang inom etableringar, företagsutveckling, evenemang, 
välskötta miljöer, grundläggande turistisk infrastruktur (p-platser, leder, cykelbanor, skyltning, 
hemsida mm.), kulturaktiviteter, utveckla nätverk, året-runt-aktiviteter m.m. 
 
Ett arbete pågår redan inom Samhällsbyggnadsförvaltningen för ökad samordning inom 
förvaltningen och mellan dess ansvariga nämnder. Detta arbete kommer även att komma 
besöksnäringen tillgodo.  
 
Utifrån detta finns anledning att tillstyrka antagande av strategidokumentet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-09-14 
Strategidokument för Sotenäs Besöksnäring 2018  
Remiss 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-10-02| §§ 110-126 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
19(22) 

 
 

Forts. KSTU § 123  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ställer sig positiv till att Strategidokumentet för Sotenäs 
Besöksnäring 2018 antas av kommunfullmäktige men efterlyser planer för cykelleder och 
cykelturism.  
 

Skickas till 
Näringslivsutvecklaren 
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KSTU § 124   KA 2017/966 

 
Revisionens grundläggande granskning 2017, information 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen lämnar information om revisionens grundläggande granskning 2017. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 125   KA 2017/1325 

Styrande verksamhetsmål för kommunstyrelsens verksamhet på 
tekniska utskottets område 2018. 

Sammanfattning 

Inför verksamhetsåret 2018 ska Kommunstyrelsen bryta ner Kommunfullmäktiges inriktningsmål i 
syfte att styra verksamheten i önskad riktning. Kommunfullmäktiges vision, inriktningsmål och 
programförklaring framgår av bilaga 1. I samman dokument finns också fyra utvecklingsområden 
angivna. Dessa är i skrivandets stund ännu inte behandlade av kommunfullmäktige. 
 
Den tekniska verksamheten ingår hanteras numera inom Samhällsbyggnads-förvaltningen (SBF) 
där kommunstyrelsen har ansvar för de tekniska verksamheterna inom Drift- och projektenheten, 
Kost- och städenheten som delar av Plan- och exploateringsenheten. För Bygg- och GISenheten och 
del av Plan- och exploateringsenheten ansvarar Byggnadsnämnden. För miljöenheten ansvarar 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvar när det gäller service till kommunmedlemmar 
inklusive barn och ungdomar, näringsliv och besökare.  

Slutsats  

I syfte att arbeta med kommunens vision 2020 för ögonen föreslås nedanstående inriktningsmål 
styra verksamheten under 2018 (se kolumn 2 i bilaga 2). 
 
- Kommunens service mot näringslivet och alla kunder präglas av hög servicegrad. 
- Kommunens infrastruktur stödjer en tillväxt av företag och befolkning  
- Driften av kommunens anläggningar attraherar våra besökare 
- Nivån för planerat underhåll (kr/kvm) uppgår till den nivå som motsvarar genomsnittet i landet.  
- Mål och metoder för miljöarbete utvecklas. 
- God och näringsriktig mat serveras till alla omsorgstagare och elever vilket främjar god folkhälsa. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-09-20 
Vision, programförklaring m.m. "Målarbete 2018" 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen fastställer styrande verksamhetsmål 2018 för kommunstyrelsens verksamhet på 
tekniska utskottets område enligt kolumn två i bilaga 2.  
  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 126    

Information från sommaren 2017 
 
Samhällsbyggnadschefen lämnar information från sommarens verksamhet enligt följande; 

• Manuell kundtjänsthantering  
• Boende i sjöbodar 
• Uthyrning av Sotenässkolan 
• Byggnadsavdelningen 
• Avdelningen för Plan och exploatering 
• Administrationen 
• Tuffingentåget 
• Remisser 
• Sophantering 
• Miljö 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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