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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2018-06-07 kl. 08.30 - 15:45 
ajournering lunch 12:10-13:00 
 

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

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef  §§ 54-66 
Daniel Jarnrot, hamnansvarig §§ 55, 66 
Åke Lidén, Väjerns Kustråd § 55 
Lena Pehrson, Intressefören. Friska vindar § 55 
Linnéa Hellenäs, Intressefören. Friska vindar § 55 
Mats Karlsson, Väjerns Båtklubb § 55 
Dulce Ahlberg, projektledare Island of light § 56 
Carl Forsberg, kultursekreterare § 56 
Peter Bergman, räddningschef §§ 56-59 
Maria Ceder Askman, administratör §§ 56-59 
Susanne Jakobsson, trafikingenjör §§ 56-59  
Sara Ekelund, enhetschef kost- och städ § 62 
 

Kristina Nyblom, tillsynsinspektör § 63 
Erik Österlund, ekonom § 64 
Johan Fransson, mark- och 
exploateringsingenjör §§ 67-70  
Amanda Jansson, plan- och exploateringschef  
§§ 67-70 
Therese Johansson, mark- och 
exploateringsingenjör §§ 67-70 
Linn Nielson, mark- och exploateringsingenjör 
§§ 67-70 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset 2018-06-13 kl. 15:00 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Hilbert Eliasson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-06-07 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-06-14 - 2018-07-05 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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KSTU § 54 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Raserad mur på Bohus-Malmön - information 
• Förfallen brygga i Hunnebostrand 
• Cykelleder i Sotenäs kommun 
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KSTU § 55  Dnr KA 2018/554 

Väjerns Kustråd - presentation 
Väjerns Kustråd är ett samverkansorgan för det lokala föreningslivet i Väjern med uppgift att 
medverka till att värna och utveckla samhällets kultur och miljö. 
 
Representanter från Väjerns Kustråd informerade tekniska utskottet om önskemål på 
förbättringsåtgärder i den offentliga miljön i Väjerns kustsamhälle. 
 
Väjerns Kustråd inbjuds till de planerade möten där olika intresseföreningar deltar tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 56  dnr KA 2018/332 

Smögen Art Light Festival Smögen - information 
Dulce Ahlberg informerade tekniska utskottet om den planerade Smögen Art Light Festival som ska 
arrangeras på Smögen 6-9 september 2018. 
 
Under festivalen kommer ett antal internationellt erkända konstnärer att visa sina konstverk som 
använder avancerad teknologi för till tex 3D-projekteringar av rörliga bilder och video skapta för 
just denna miljö och inramning. Projektionerna sker mot husfasader och mot klipporna/havet och 
kommer således att kunna beskådas från nära håll av åskådare på marken men även från långt håll, 
av åskådare på båtar i havet, i och med att själva ön kommer att användas som "canvas" för bild- 
och ljusprojektionerna.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och konstaterar att inga kostnader 
tillförs kommunen utöver tidigare beviljat anslag av kommunstyrelsen (2017-11-22 § 207). 
 
Tillsynsgruppen får i uppdrag att ha fortsatt kontakt med arrangören samt ta kontakt med Rambo 
gällande att bereda plats för eventuell utställning på området kring "Ringareskär". 
 
 

Skickas till 

Tillsynsgruppen 
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KSTU § 57 

Fiskhamnsgatan Smögen - information 
Peter Bergman, räddningschef, informerade tekniska utskottet om problematiken kring 
framkomligheten vid större arrangemang på Smögen. 
 
Väktare och avgränsningar med hjälp av grindar kan underlätta trafiksituationen. Uppskattad 
kostnad för detta är 25 000 kronor. Kostnaderna fördelas mellan arrangörerna och kommunen. 
 
Det bör planeras för en mer långsiktigare lösning på framkomligheten och trafiksituationen.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ställer sig bakom den planerade 
åtgärden för säsong 2018. Kostnaderna fördelas mellan arrangörerna och kommunen. 
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KSTU § 58 

Amazefestival Smögen 28 juli - information 
Lördagen den 28 juli 2018 ska Amazefestivalen hållas på idrottsplatsen Havsvallen på Smögen. 
 
Tillsynsgruppen redogjorde för tillståndsbeviset och de villkor som är satta för festivalen. Ett 
avstämningsmöte med arrangören är planerad måndag 25/6 tillsammans med bl.a. polis och väktare. 
 
Det har kommit till kännedom att arrangören av festivalen upplyser via sociala medier att en 
efterfest ska anordnas.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen gällande säkerheten kring festivalen 
och fortsatta möten med arrangören och uppmanar tillsynsgruppen att upplysa polisen om att en 
efterfest ska anordnas. 
 
 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-06-07 | §§ 54-73 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2018\KSTU 
Protokoll 2018-06-07.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(22)
 

 
 

KSTU § 59 

Markupplåtelser - information 
Tekniska utskottet informerades om ärenden gällande markupplåtelser. 
 
Redan godkända evenemang: 

• Icebug Xperience, 30/8 - 2/9 
• Sealodge Smögen, midsommardagen 
• Amazefestivalen Smögen 28/7 
• Sotekanalens dag, Hunnebostrand 13-15/7 
• Smögen Offshore race 20-21/7 

 
Ärenden under behandling: 

• Sommarkalaset Kungshamn 3/7 
• Valkampanjer från partier 
• Udden stenskulpturer, Hunnebostrand 
• Skulptur på Augustas torg, Kungshamn 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 60  Dnr KA 2018/258 

Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap mellan Sotenäs 
kommun och Sotenäs pastorat; remissvar från tekniska utskottet 
Sotenäs pastorat har inkommit med en intresseanmälan att ingå ett idéburet offentligt partnerskap 
med Sotenäs kommun runt verksamheten Linus och Lina. Linus och Lina i Sotenäs är en 
stödverksamhet för barn och ungdomar som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. 
Intresseanmälan har behandlats i Kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade att remittera 
frågan till bl.a. tekniska utskottet.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott tar inte ställning till ansökan som sådan utan begränsar sitt 
remissvar till synpunkter inom utskottets ansvarsområde, dvs. lokalfrågan. 
 
Verksamheten Linus och Lina bedrivs idag vederlagsfritt i Parkskolan i avvaktan på beslut om 
försäljning av densamma. Utöver finansiering via Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden 
finansieras verksamheten alltså även med vederlagsfritt nyttjande av lokalen.  
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-05-29 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts remissvar 

Kommunstyrelsens tekniska utskott har inga invändningar mot att Sotenäs kommun skriver ett IOP-
avtal med Sotenäs pastorat. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott anser att adekvat hyra ska belasta verksamheten samt föreslår 
att Kommunstyrelsen tar ställning till om verksamheten ska kompenseras med motsvarande ökat 
bidrag. För kostnadsneutralitet mellan nämnderna kan beslut om budgetjustering dem emellan 
fattas. Förslaget motsvarar förslaget om föreningslokaler. 

Skäl 
Transparens ifråga om kommunens samlade stöd till verksamheten. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 61  Dnr KA 2017/823 

Tillgänglighetsdatabasen  
Det finns önskemål om att Sotenäs kommun ska lägga in information i Tillgänglighetsdatabasen. 
Här föreslås att information ska läggas in efter hand som åtgärder vidtas. 
 
Jeanette Loy (M) tog vid sammanträde i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23, § 108 upp att 
kommunala pensionärsrådet framfört missnöje med att kommunen inte arbetar med att uppdatera 
tillgänglighetsdatabasen för kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge 
kommunchefen i uppdrag att utreda ärendet. 
 
Pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet har också löpande framfört synpunkter i frågan. 
 
Många vill delta i samhällslivet och ta del av samhällets utbud, men alla har inte 
samma förutsättningar att göra det. Tillgänglighetsdatabasen (TD) erbjuder information till invånare 
och besökare om tillgänglighet i vardagen. Det handlar om allt från fiskeplats, slott och hotell till 
vårdcentral och bibliotek. Den driftas och utvecklas av Västra Götalandsregionen 
 
På TD kan invånaren och besökaren hitta information för att välja och planera besök. Offentlig 
sektor kan använda TD för att öka förutsättningarna för service till alla (ökad mångfald) och kan 
också använda TD som ett verktyg för att åtgärda brister. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-05-29 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att efter hand som åtgärder vidtas lägga in 
uppgifter i tillgänglighetsdatabasen. 
 

Skickas till 

Omsorgsnämnden 
Kommunchefen 
Drift- och projektchefen 
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KSTU § 62   

Kost- och städenheten, organisation - information 
Samhällsbyggnadschefen har gett enhetschefen i uppdrag att se över organisationen. 
Uppdraget är att lämna förslag till hur verksamheten kan optimeras både fysiskt och organisatoriskt. 
 
Målen med framtida organisationen tas fram med hjälp av ledorden öppenhet, delaktighet, 
helhetssyn. 
 
Kostnaderna för en ny organisation inryms i befintlig budget. Tidsplanen för färdig organisation är 
hösten 2018. 
 
Utskottet informerades om arbetet med förslag på ny organisationen inom kost- och städenheten. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och föreslår att även kommunstyrelsen 
får samma information. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 63   

Tillsyn olovligt boende - information 
Tillsynsinspektören informerade tekniska utskottet om den anmälan om olovligt boende i 
industrifastigheter som inkom till byggnadsnämnden 2018-02-20. 
 
Samhällsbyggnadschefen har, av byggnadsnämndens arbetsutskott, fått i uppdrag att ta fram en 
tillsynsplan. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och noterar att ett möte kommer att 
hållas tillsammans med byggnadsnämndens presidium och kommunstyrelsens presidium den 13 
juni. 
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KSTU § 64   

Ekonomi - budgetuppföljning jan-maj 
Ekonomen informerade utskottet budgetuppföljningen för perioden jan-maj 2018. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och uppmanar förvaltningen att vidta 
åtgärder för att nå en budget i balans. 
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KSTU § 65  Dnr KA 2018/167 

Uppföljning av investeringsprojekt inom teknisk verksamhet - 
information 
Samhällsbyggnadschefen redovisade en översiktlig uppföljning av investeringsprojekt inom teknisk 
verksamhet. 
 
Vid delårsbokslut redovisas prognos för varje investeringsprojekt. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen.  
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KSTU § 66   

Pågående lekplatsprojekt - information 
Löpande arbete och tillsyn sker varje år av all lekutrustning i kommunen. Upprustningen av 
lekplatserna fortsätter i kommunen. Bakgrunden är att flera lekutrustningar under åren efterhand 
tagits bort, eftersom materialet har varit utslitet och i en del fall varit felaktigt konstruerat. 
 
Inga större lekplatsprojekt är inplanerade i år däremot mindre justeringar och underhåll av befintliga 
lekplatser. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 67   

Statistik MEX-enheten, - information 
Utskottet informerades om ärendestatistiken inom mark- och exploateringsenheten. 
 
Plan- och exploateringschefen redovisade också om den totala ärendemängden omräknad till behov 
i antal handläggningstimmar. Ärendebalansen förväntas vara fortsatt hög under 2018-2019. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och önskar också få ta del av 
information gällande statistik över inkommande och avslutade ärenden samt ärenden i översynen av 
sjöbodsarrenden. 
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KSTU § 68  Dnr KA 2017/820 

Ansökan om villkorsändring av gällande avtal nr 02 001 475 
Bohus Malmön Båtklubb ansöker om villkorsändring i form av ny tidsperiod gällande arrendet. 
Anledningen är beviljade investeringsmedel från Västsvenska Idrottsförbundet, förbundet kräver att 
det ska vara minst 10 år kvar på arrendetiden. Nuvarande arrendeperiod är 2000-2025, alltså endast 
sju år kvar. Arrendet gäller markområde med sjöbodar, klubbhus samt ett vattenområde för bryggor 
och båtplatser. 
 
Det är viktigt för båtlivet och besöksnäringen att de har långsiktiga arrenden och att de erlägger de 
avgifter de bör göra enligt fastställda arrendeavgifter. 
 
När det gäller arrendeperioden föreslår förvaltningen att skriva avtalet på 10 år med förlängning på 
10 år för att slippa göra ändringar pga. stöd från idrottsorganisationer. 
 
Gällande arrendeavgiften bör den anpassas till nuvarande taxebestämmelser och fastställda taxor. I 
nuvarande arrende avläggs avgift endast för markområde och inte vattenområde. Förvaltningen 
föreslår att nya arrendeavgiften ska baseras på en avgift för landområdet och en för vattenområdet. 
Ny taxa innebär en höjning av avgiften som föreslås gradvis höjas under några år. Höjning med ¼ 
av vattenarrendeavgiften sker från 2019 och full vattenarrendeavgift erläggs från 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-05-21 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att Sotenäs kommun upprättar nytt arrendeavtal 
gällande vattenarrende, markarrende samt sjöbodsarrende, arrendeperiod och ändrad arrendeavgift 
att gälla 20180101 – 20271231. Avtalet förlängs därefter med 10 år om ingen part sagt upp avtalet 
minst 12 månader innan arrendeperioden slut.  
 
Taxa enligt kommunfullmäktiges beslut. Arrendeavgiften ändras till att vara baserad på 
markområdets areal samt vattenområdets bryggmeter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut för 
arrendeavgift. Ny arrendeavgift erläggs för markområdet från 2019 och för vattenområdet sker det 
med gradvis höjning med ¼ av vattenarrendeavgiften per år från 2019. Det innebär att full 
vattenarrendeavgift erläggs från 2022 
 
I övrigt gäller det tidigare avtalets formuleringar.   

Skickas till 

Plex-avdelning 
Bohus Malmön Båtklubb 
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KSTU § 69  Dnr KA 2017/1112 

Ansökan om adressättning - Adress till sjöbod på fastigheten Uleberg 
4:1, villkorsändring arrende 05002060 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2017-08-22 § 100 om följande: Kommunstyrelsen 
tekniska utskott beslutar att inte sätta adress på sjöbodstomten. Sökande bör upplysas om att ansöka 
om förändrat arrendeavtal. Vid förändrat arrendeavtal kan ev. en adress bli aktuell.  
 
Sotenäs kommun är restriktiva gällande sätta adress för sjönära byggnader och sjöbodar. Det har 
gjorts på ett fåtal och då med anläggningsarrende.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-05-23 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterar ärendet till mark- och exploateringsingenjören 
för ytterligare utredning gällande bygglov och VA-avtal samt att be sökanden att inkomma med 
årsbokslut och hur lokalen används inom företaget. 
 

Skickas till 

PLEX-avdelningen 
Sökanden 
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KSTU § 70  Dnr KA 2014/374  

Sunes Bu - information 
Utskottet informerades om det förlikningsavtal samt tilläggsavtal som beslutades 2017-05-10 § 47 
samt om de krav på åtgärder som skulle varit klara till årsskiftet inte har fullgjorts.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ställer sig bakom förvaltningens 
uppfattning om att avtalet inte har följts.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott ger handläggaren i uppdrag att tillskriva arrendatorn om varför 
åtgärder enligt avtal inte är uppfyllda.  
 

Skickas till 

Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 71   

Raserad mur vid Bohus-Malmön 
På Malmön vid pensionatet finns det en portal med tillhörande mur som är porten till Folkeshus-
parken.  
Delar av denna mur har rasat och orsakat skador på pensionatets fastighet. Kommunen/pensionatet 
har spärrat av portalen och diskussioner har förts med föreningarna om detta. Ansvarsbiten är just 
nu oklar men den står till viss del på kommunal mark och till övrig del på pensionatets mark. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen uppdrar åt hamnansvarig att ta kontakt 
med berörda intressenter och ta fram ett förslag på att säkerställa säkerheten för portalen och 
bortforsling av rasmassor samt förslag på ansvarsfördelning av kostnader. 
 
 

Skickas till 

Drift- och projektenheten, hamnansvarig 
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KSTU § 72 

Iordningställande av förfallen brygga i Hunnebostrand 
På grund av eftersatt underhåll har en brygga i Hunnebostrand förfallit. Bryggan ligger vid 
kommunens sjöbod med förråd efter Södra strandvägen. Hyresgäster har lämnat synpunkter på 
bryggan till fastighetsenheten. 
 
Bryggan är i stort behov av renovering och kostnaden för detta beräknas till 40-50 000kr. Bryggan 
är nu avstängd för tillträde. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger hamnansvarig i uppdrag att 
iordningställa den förfallna bryggan i Hunnebostrand. 
 
Arrendeavtal kommer att justeras för tillkommande brygga. 
 

Skickas till 

Drift- och projektenheten, hamnansvarig 
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KSTU § 73  Dnr KA 2017/1579 

Förslag på cykelleder i Sotenäs kommun 
Kommunstyrelsen återremitterade 2018-05-30 § 96 en motion om "Strategi för mer cykelvänlighet" 
med uppdraget att arbeta fram en strategi för cykelvägar och cykelleder. 
 
Ett skissförslag på tänkbara cykelleder i Sotenäs kommun har inkommit.  
 
Förslaget syftar på att nyttja befintliga gamla vägar, häradsvägar, stigar (ej Soteleden) för att på ett 
enkelt sätt skapa möjligheter att ta sig fram i Sotenäs utan att behöva använda de större vägarna. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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