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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2019-09-10 kl. 13:00 - 16:00 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Lars Kinnmalm (M) 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 
 

Jan-Olof Larsson (S), vice ordförande 
Bengt Sörensson (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef 
Susanne Jakobsson, trafikingenjör §§ 54, 60 
Daniel Jarnrot, hamningenjör §§ 55-58, 60 
 
 

Linn Nielsen, mark- och exploateringsingenjör  
§ 60 
Therese Johansson, mark- och 
exploateringsingenjör § 60 
Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2019-09-11 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-09-10 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-09-12 - 2019-10-03 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(11)
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(11)
 

 
 

KSTU § 52 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen med följande tillägg; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Förslag till sammanträdestider 2020 
• Information om parkeringar & husbilar 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(11)
 

 
 

KSTU § 53 

Hyressättning 
Drift- och projektchefen informerade tekniska utskottet om de kostnader som belastar 
fastighetsenheten i samband med uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott vill tydliggöra ansvarsområde och synliggöra kostnaderna och 
ger därför förvaltningen i uppdrag att initiera en interndebitering mot utbildningsnämnden och på så 
sätt få en bättre redogörelse för kommunens föreningsbidrag gentemot föreningsverksamheter. 
 
 

Skickas till 

Drift- och projektchefen 
Utbildningsnämnden, för kännedom 
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Sid: 5(11)
 

 
 

KSTU § 54  Dnr KA 2019/000505 

Motion - fartdämpande åtgärder länsväg 174, Bovallstrand 
Mikael Andersson, Centerpartiet Sotenäs har inkommit med en motion gällande ett yrkande om att 
Sotenäs kommun skyndsamt skall tillskriva Trafikverket så de kan skapa primära fartdämpande 
åtgärder på länsväg 174 och då framförallt vid Bovallstrands skola. 
 
Trafikverket har sin i projektering av den nya busshållplatsen vid Bovallstrands skola tagit fram ett 
underlag där trafiksäkerheten kommer att säkerhetsställas i form av bland annat ett förhöjt 
övergångsställe. Då ärendet redan har passerat genomförandestadiet samt så är Trafikverkets 
tidsplan för utförandet beräknat till 2019, så är trafikingenjörens förslag till beslut att kommun-
fullmäktige anser motionen besvarad.  
 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2019-05-13 
Motion (C) 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Sid: 6(11)
 

 
 

KSTU § 55  Dnr KA 2019/001056 

Raserad mur vid parken Folkets Hus - Malmön  
Under juni månad 2018 rasade delar av muren som gränsar mellan folketspark och kursgården på 
Malmön. Portalen stabiliserades provisoriskt och snabbt av frivilliga. Kommunen och konsult 
gjorde en besiktning av mur/portal för att säkerställa status på åtgärd och resterande mur, inga flera 
åtgärder behövdes enligt kontrollen på plats. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott gav förvaltningen i uppdrag (KSTU 2018-06-07 § 71) att se 
över den akuta situationen. Sedan hur ansvaret och kostnadsfördelningen skulle kunna se ut. 
 
Rent formellt så går gränsen mellan två fastighetsägare mitt i muren vilket borde innebära delat 
ansvar. Denna gränsjustering gjordes vid en försäljning av mark mellan Kullgrens änka och 
Studiefrämjandet 1966-67, inga noteringar om muren i avstyckningen.  
Muren är inte byggd på uppdrag av någon av de nuvarande fastighetsägarna, utan av frivilliga 
stenarbetare på Kullgrens änkas dåvarande fastighet. 
 
 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-08-27 
Tomtkarta 
Foto, förslag bilaga 2 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärden enligt 
förslaget och ta resurser från investeringsprojektet 0481 Åtgärder murar.  
 

Skickas till 

Drift & Projekt chef  
Hamningenjör 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(11)
 

 
 

KSTU § 56  Dnr KA 2018/000752 

Medborgarförslag angående badstege på Badholmarna, Bovallstrand  
Förslagsställaren föreslår att det upprättas en ny stege bakom kiosken i anslutning till udden på 
Badholmarna. Den nya stegen ska vara lättare att tas sig upp från än den befintliga, som är kort och 
sitter på en hal berghäll under vattnet. 
 
Frågeställaren anser att kommunen borde lägga resurser på detta för att underlätta för de äldre att 
kunna njuta av det underbara vattnet på utsidan.  
 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-07-19 
Bilaga 1 Placering 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tackar frågeställaren för medborgarförslaget och bifaller förslaget, med 
justering på vilken plats den monteras, att genomföras senast till säsongen 2021 med finansiering ur 
befintlig driftbudget.   
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(11)
 

 
 

KSTU § 57  Dnr KA 2017/001571 

Medborgarförslag - upprättande av enklare utegym i Hästedalen, 
Hunnebostrand 
Förslagsställaren föreslår att det upprättas ett enklare utegym i Hunnebostrand i området 
Hästedalen. Lämplig position av gymmet anser frågeställaren att någon med bättre lägesuppfattning 
kan bestämma men förslagsvis i anslutning till grusvägen nära havet.  
 

Skäl till beslut 
Erfarenhet visar på att de utegym som frekvent används idag drivs av ideella föreningar. 
Dessutom är föreslagen plats är belägen i en känslig miljö. 
 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-07-19 
Medborgarförslag 2017-11-04 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tackar frågeställaren för medborgarförslaget men avslår förslaget, med hänsyn 
till det rådande ekonomiska läget. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(11)
 

 
 

KSTU § 58  Dnr KA 2018/000399 

Ansökan om handikapp hiss/bad vid Tumlarens utebad, Väjern 
Tumlarens bad & rehabilitering i Väjern föreslår att med en handikapphiss i anslutning till deras 
utomhusanläggning, skulle de och kommunen bli attraktivare för handikappade. För att detta ska 
kunna genomföras så önskar man ett bidrag på 200 tkr. 
 
Tumlarens bad & rehabilitering vill, att genom att göra lite anpassningar och montera en  
personlift för rullstolsburna, kunna komplettera sin verksamhet. Detta skulle ge flera personer 
möjlighet att prova salta bad, för de som idag inte kan nå vattnet via de anordningar som finns.  
 
Förvaltningen förfogar inte över några medel som man kan avsätta till denna ansökan. 
 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-07-19 
Skrivelse från Tumlarens bad- & rehabilitering 2018-04-23 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tackar frågeställaren för förslaget men avslår ansökan om 
bidrag på 200 tkr, med hänsyn till det rådande ekonomiska läget år 2019-2020 samt att den 
föreslagna platsen i hamnområdet måste utredas vidare. 
 

Skickas till 

Sökande 
Drift & Projekt chef  
Hamningenjör 
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Sid: 10(11)
 

 
 

KSTU § 59 

Sammanträdestider 2020 
Nämndsekreteraren har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2020 för kommunstyrelsens 
tekniska utskott. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med 
tidpunkterna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den 
ekonomiska tidplanen och för att minska handläggningstiden.   
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa följande 
sammanträdestider 2020. 

För kommunstyrelsens tekniska utskott; 
28/1, 3/3, 31/3, 21/4, 19/5, 9/6, 15/9, 13/10, 10/11, 15/12 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(11)
 

 
 

KSTU § 60   

Information 
Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades om följande ärenden; 

• Ekonomi - delårsbokslut jan-aug 2019 
• Infrastrukturplan 
• Statistik felanmälningar 
• Drift av hamnar i egen regi 
• Parkeringar och husbilar 
• Utredning, sjöbodsområden i Hovenäset 
• Uppföljning MEX-ärenden 
• Hunnebohemmet, tidplan 

 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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