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Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn, den 9 november 2017 kl. 08.30-15.15 
    

   
 
Beslutande  Roland Mattsson (M), ordförande    
  Stig-Arne Helmersson (C) 
  Hilbert Eliasson (S) 

 
 
Övriga deltagare Daniel Jarnrot, samordnare § 130-132 
  Maria Bylund, miljöchef § 132 
  Sara Ekelund, kostchef § 133 
  Maria Ceder Askman, administratör § 134, 139 
  Bo Hallgren, utredare § 135 

Erik Österlund, ekonom § 136   
Jörgen Wollbratt, drift o projektchef §§ 137-138 
Göran Säwe, fastighetschef §§ 137-138 
Rosita Johansson, administratör §§ 140  

  Amanda Jansson, PLEX-chef §§ 141-142   
Eveline Savik, förvaltningschef, sekreterare §§ 129-134 
Anna-Lena Höglund, sekreterare §§ 135-142                                             
 

 
Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 10 november 2017 kl. 08.30 
 
 

 
Sekreterare    

 Eveline Savik §§ 129-134  Anna-Lena Höglund §§ 135-142 
Ordförande    

 
 

 Roland Mattsson    
Justerare    

 Hilbert Eliasson   
 
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-11-09 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-11-13 - 2017-12-05. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ann-Marie Hermansson  
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KSTU § 129 
   

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Dagordningen godkänns med att följande ärende utgår; 
 
Revidering av Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar 
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KSTU § 130   KA 2017/843 

Information om drift av parkeringar, egen regi eller ideella föreningar 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2017-06-14 § 82 att uppdra åt samhällsbyggnads-
chefen att utreda frågan om parkeringsytor bör upplåtas till extern drift och i så fall på vilka villkor 
eller om de hellre skall drivas i kommunal regi. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 131   KA 2013/547 

Information hamnutredning 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2017-03-23 § 34 att uppdra åt samhällsbyggnads-
chefen att utreda och göra en översyn av kommunens gästhamnsverksamhet som ska vara klar i 
mars 2018. Översynen ska innehålla en redovisning av kostnader/nettointäkter, hur 
gästhamnsverksamheten ska utvecklas och alternativa driftsformer för framtida verksamhet.  Vidare 
uppdras åt samhällsbyggnadschefen att ge förslag på hur en medborgardialog kan genomföras inför 
antagande av ”Strategiplan för gästhamnsverksamheten”. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 132    

Information om uppstädning i hamnarna, skräp och gasol mm 

Sammanfattning 

Hamnansvarig lämnar information om uppstädning i hamnarna, skräp och gasol mm. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 133    

Information om livsmedelsupphandling 

Sammanfattning 

Kostchefen lämnar information om livsmedelsupphandling. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 134    

Information om evenemang sommar 2018 

Sammanfattning 

Information lämnas om inkomna ansökningar för evenemang 2018. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 135  KA 2017/21    

Komplettering av renhållningstaxa för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit med en begäran om att renhållningstaxan för Sotenäs kommun höjs och 
kompletteras till vissa delar. Kommunfullmäktige gav 2017-02-16 § 6 Rambo rätt att årligen justera 
taxan med ”avfallsindex”. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöbalkens 27 kapitel 4–6 §§ stadgar att avgift får tas ut för den avfallshantering som utförs 
genom kommunens försorg. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att 
miljöanpassad avfallshantering främjas.  
 
Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella och Sotenäs kommuns miljömål inom 
avfalls- och arbetsmiljöområdet. Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala 
renhållningsansvaret.  
 
Kommunledningskontoret vill understryka vikten av samordning med miljöenheten så att 
felaktigheter vad gäller tex slangdragning åtgärdas i samband med att inventering sker av befintliga 
avlopp i Sotenäs kommun. Idag har betalar 160 abonnenter för extra slangdragning. Antalet som 
tillkommer om gränsens sänks till 10 meter är i dagsläget oklart.    

Beslutsunderlag 

Utredarens tjänsteutlåtande 2017-10-10 
RAMBO skrivelse  

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) föreslår att Rambo AB ges rätt att ta ut 100 kr för extra slang per påbörjat  
10-tal meter utöver 20 m vid tömning av enskilda avloppsanläggningar.  
Stig-Arne Helmersson (C) föreslår att det ytterligare belyses om kostnaden för akuttömning utöver 
ordinarie hämtningsavgift under jourtid och helgdag, samt att utreda vad som innefattas i att 
handlägga ärenden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Hilbert Eliassons (S) och Stig-Arne Helmerssons (C) förslag och 
finner att kommunstyrelsens tekniska utskott antar dessa. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att ytterligare 
belysa kostnaden för akuttömning utöver ordinarie hämtningsavgift under jourtid och helgdag, samt 
att utreda vad som innefattas i att handlägga ärenden. 
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Forts. KSTU § 135 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att punkt nr 1 utgår att Rambo AB ges rätt att höja nuvarande 
renhållningstaxa med Avfallsindex A12:1MD från och med 2018-01-01 avrundat till närmsta högre 
krontal, med oktober 2016 som basmånad. Höjningen beräknas bli ca 2,5 %. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut självkostnadspris gentemot kund för 
behandling av det slam som lämnas på reningsverk. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Rambo AB ges rätt att ta ut 100 kr för extra slang per påbörjat  
10-tal meter utöver 20 m vid tömning av enskilda avloppsanläggningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut avgift enligt 
självkostnad för de arbeten som kräver extra personal eller utrustning, utöver kostnaden för 
ordinarie tömning av enskilda avloppsanläggningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 925 kr för akuttömning 
utöver ordinarie hämtningsavgift under ordinarie arbetstid. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 2 775 kr för 
akuttömning utöver ordinarie hämtningsavgift under jourtid och helgdag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut 200 kr per handlagt ärende.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om komplettering av gällande renhållningstaxa gäller från och med 
2018-01-01.   
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 136  KA 2017/658 

Budgetuppföljning 
Information lämnas om budgetuppföljning för perioden januari-oktober redovisar ett underskott på 
minus 1,2 mkr. 

Yrkande  

Roland Mattsson (M) föreslår att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att anpassa budget och 
vidta åtgärder för nå en budget i balans och att en konsekvensbeskrivning tas fram, samt att 
kostnaden för RAMBO belyses. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och uppdrar åt 
samhällsbyggnadschefen att anpassa budget och vidta åtgärder för nå en budget i balans och att en 
konsekvensbeskrivning tas fram, samt att kostnaden för RAMBO belyses. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Kommunstyrelsen  
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KSTU § 137  KA 2013/172   

Information om lokalförsörjning och försäljning av fastigheter 

Sammanfattning 

Information lämnas om lokalförsörjning och plan för fastighetsförsäljningar. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 138  KA 2017/1126  

Motion Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Britt Wall (S) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda kostnader och möjligheter för att införa fritt wifi på ett antal strategiska platser i hela 
kommunen, även landsbygden. Så kallade wifi-fria zoner. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan startat arbetet med att införa fria wifi-zoner på flera 
platser runt om i kommunen.  
 
Medel finns avsatta för detta ändamål och redan har flera platser erhållit fritt wifi. 

Beslutsunderlag 

Drift o projektchefs tjänsteutlåtande 2017-10-16 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbetet är redan startat med att införa fritt wifi på 
ett antal strategiska platser i hela kommunen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 139  KA 2014/135, 2016/9  

Riktlinjer för markupplåtelse och uteserveringar, regler och 
rekommendationer, dnr 2014/135 
 

Riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark, på vissa platser och inom 
vissa typer av områden, dnr 2016/9 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått till sig att en del av kommunens krogar/restauranger som 
nyttjar en del av kommunens allmänna, offentliga rum för uteservering önskar att ha uteserveringen 
uppe även under vintersäsongen. Företagen bygger upp avancerade golv och staket och ser sen 
besväret och kostnaden med att få plocka bort dem när säsongen för att nyttja den har löpt ut. Vissa 
av krogarna/restaurangerna har öppet året runt men nyttjar inte uteserveringen mer än begränsade 
dagar under vintersäsongen. Hittills har samhällsbyggnadsförvaltningen, i de flesta fall, ej tillstyrkt 
att de har denna servering uppe vintertid. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nuvarande riktlinjer upphävs och slås samman och till 
en ny Riktlinjer för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen föreslår att beslut tas på att verksamheterna som inte har sin restaurang igång 
dagligen hela året inte får ha uteserveringen uppe året runt. Det skall bara tillstyrkas under perioden 
15:e mars till 31:e oktober. 
 
Förvaltningen föreslår också att de restauranger som har sin verksamhet igång året runt, kan få ha 
sin uteservering uppe hela året om förutsättningarna kan tillåta detta. Vissa platser gör det 
problematiskt vid på- och avlastning och även vid snöröjning. Det borde då vara ett krav att det 
avsätts tid för inspektörer att årligen kontrollera dessa ställen så att inte uteserveringen ändras under 
tiden från en enkel servering till en mer avancerad tillbyggnad.  
 
Förvaltningen föreslår att man endast får söka för ett år i taget men att man går efter principen att 
företag som under en längre tid haft tillstånd, ges möjlighet till förlängning.  

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2017-10-27 
Riktlinjer för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun 
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Forts. KSTU § 139 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut 2014-04-09-§ 50 Riktlinjer för 
markupplåtelse och uteserveringar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut 2017-04-05-§ 83 Riktlinjer för upplåtelse av 
kommunal mark, på vissa platser och inom vissa typer av områden.  
  
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs 
kommun, daterad 2017-11-09. 
 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 140  KA 2017/1196    

Upplåtelse av båtplats till fastighetsägare på Tryggö 

Sammanfattning 

2003 ingicks avtal mellan Tryggö fastighetförvaltning och kommunen om att ägarna till 
fastigheterna Tryggö 1:4-7 skulle erhålla båtplatser i Kungshamn.  
Tryggö saknar fast landförbindelse. Bebodda fastigheter där är därför i behov av båtplats för att på 
ett ändamålsenligt sätt kunna ta del av befintlig samhällsservice.  
Förvaltningen föreslår att nuvarande fastighetsägare till fastigheterna Tryggö 1:4-7 ges rätt till 
båtplats i enlighet med ingångna avtal och att gällande båtplatspolicy gäller vid överlåtelse av 
fastighet. 
 
Ärendet återremitterades av tekniska utskottet till förvaltningen för ytterligare utredning. 
 
Sökanden begär nu att Sotenäs kommun fullföljer sitt åtagande att överföra hyresavtalet 
3 båtplatser för Tryggö 1:5, 1:6 och 1:7 enligt ingången överenskommelse och att 
kommunen skriftligen förtydligar överenskommelse avseende att knyta hyresavtalen för de 
4 båtplatser som är avsedda för fastighetsägarna till Tryggö 1:4, 1:5, 1;6 och 1:7 till respektive 
Fastighet, samt utöka överenskommelsen till att på samma sätt omfatta även hyresavtalet 
avseende båtplatsen till Tryggö 1:1. 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2017-10-25 
E-post från sökanden 217-10-08 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar om att göra avsteg från gällande båtplatspolicy och 
upplåta 1 båtplats vardera till fastighetsägarna till Tryggö 1:4-7, enligt tidigare ingångna avtal år 
2003 mellan Tryggö fastighetsförvaltning och kommunen. I övrigt skall gällande policy följas. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Hamnadministratör 
Samhällsbyggnadschef 
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KSTU § 141  KA 2016/820   

Villkorsändring av anläggningsarrende 

Sammanfattning 

I början av året sade Sotenäs kommun upp arrendeavtalet med Rösis fastighetsförvaltning HB för 
villkorsförändring, en höjning av arrendeavgiften som arrendatorn ansåg inte var skälig. 

Bakgrund  

Rösis fastighetsförvaltning HB har sedan slutet av 1970-talet arrenderat mark på Rösholmen och 
hyr i sin tur ut byggnaderna till AB Scorpius Dykcentrum som bedriver dykarskola med därtill 
knuten vandrarhemsverksamhet.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun sade upp arrendeavtalet med Rösis fastighetsförvaltning HB för villkorsförändring 
i januari 2017 och erbjöd arrendatorn ett nytt ettårigt avtal för 80 400 kr per år, att gälla från 2018-
01-01. Rösis fastighetsförvaltning HB motsatte sig höjningen då de ansåg den inte vara skälig, de 
ansökte därmed om medling till arrendenämnden. För 2017 har de betalat en arrendeavgift på  
10 000 kr.  
 
Rösis fastighetsförvaltning HB har visat en önskan om en femårig arrendeperiod då de avser att 
renovera sina byggnader (före detta Abbas lokaler), som är nedgångna.  

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2017-10-24 
Karta 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunens tekniska utskott beslutar att bevilja ett arrendeavtal med en tidsperiod av fem år och 
därefter löpande på ett år i sänder. Då det råder begränsad tillgänglighet till arrendeområdet sätts 
arrendeavgiften för 2018 till 65 000 kr och justeras därefter årligen genom konsumentprisindex, 
avgiften sätts dock aldrig lägre än för år 2018.  
 

Skickas till 

Sökanden 
MEX-ingenjör 
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KSTU § 142  KA 2017/1051   

Ändring av paragraf gällande upplåtelse i andra hand avseende 
mastarrende 

Sammanfattning 

Sökanden har tidigare blivit beviljad bygglov samt ett 10 årigt arrende för uppförande av mast samt 
teknikbod på kommunens mark i närhet av Malmöns vattentorn.  
 
Sökanden önskar efter att ha läst arrendeavtalen, ändra eller ta bort § 6 i arrendeavtalet som handlar 
om upplåtelse i andra hand. Paragrafen lyder, "Arrendatorn har rätt att upplåta plats i befintlig 
anläggning till annan operatör under förutsättning att den nya operatören, d.v.s. tredje part träffat 
nyttjanderättsavtal med jordägaren."  
 
Detta för att sökanden inte anser att jordägaren, i detta fall kommunen, inte har något med deras 
uthyrning till andra operatörer att göra utan är en intern uppgörelse mellan arrendatorn och tredje 
part. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörens tjänsteutlåtande 2017-11-08 
Arrendeavtal 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att paragrafen i arrendeavtal gällande mast ska kvarstå 
i nuvarande form. "Arrendatorn har rätt att upplåta plats i befintlig anläggning till annan operatör 
under förutsättning att den nya operatören, d.v.s. tredje part, träffat nyttjanderättsavtal med 
jordägaren" 
 

Skickas till 

Sökanden 
MEX-ingenjör 


	Innehållsförteckning
	KSTU § 129
	Godkännande av dagordning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 130   KA 2017/843

	Information om drift av parkeringar, egen regi eller ideella föreningar
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 131   KA 2013/547

	Information hamnutredning
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 132

	Information om uppstädning i hamnarna, skräp och gasol mm
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 133

	Information om livsmedelsupphandling
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 134

	Information om evenemang sommar 2018
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 135  KA 2017/21

	Komplettering av renhållningstaxa för Sotenäs kommun
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Forts. KSTU § 135
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag
	Skickas till
	KSTU § 136  KA 2017/658

	Budgetuppföljning
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 137  KA 2013/172

	Information om lokalförsörjning och försäljning av fastigheter
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 138  KA 2017/1126

	Motion Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag
	Skickas till
	KSTU § 139  KA 2014/135, 2016/9

	Riktlinjer för markupplåtelse och uteserveringar, regler och rekommendationer, dnr 2014/135
	Riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark, på vissa platser och inom vissa typer av områden, dnr 2016/9
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Forts. KSTU § 139
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag
	Skickas till
	KSTU § 140  KA 2017/1196

	Upplåtelse av båtplats till fastighetsägare på Tryggö
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 141  KA 2016/820

	Villkorsändring av anläggningsarrende
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 142  KA 2017/1051

	Ändring av paragraf gällande upplåtelse i andra hand avseende mastarrende
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till


