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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2018-11-21 kl. 08.30 - 16:15 
Ajournering lunch: 12:15 - 13:10 
 

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

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Daniel Jarnrot, t.f. drift- och projektchef § 117 
 

Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset 2018-11-21 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Hilbert Eliasson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-11-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-11-22 - 2018-12-13 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(4)
 

 
 

KSTU § 117 Dnr KA 2013/547 

Utredning om strategi och driftsform för gästhamnsverksamheten i 
Sotenäs kommun 
Kommunchefen fick i augusti 2013 av Kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en strategiplan för 
gästhamnsverksamheten. Strategiplanen skulle senare utgöra grund för kommande beslut om 
gästhamnarnas utveckling och driftsform. Utredningsuppdraget ligger numer hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen och hamningenjören med utredningsstöd från 
kommunledningskontoret.  
 
Förvaltningen drar slutsatsen att den huvudsakliga skillnaden mellan extern drift och 
förvaltningsdrift handlar om service- och därmed kostnadsnivån i hamnarna. Utifrån den 
programförklaring som gällt 2015-2018 finns mot bakgrund av utredningen inte skäl att föreslå 
annat än extern drift som huvudlinjer.  
 
När det gäller dialog föreslår förvaltningen att näringslivets synpunkter inhämtas via näringslivs-
rådet. 

Beslutsunderlag 

T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-10-24 
Bilaga 1 hamnutredning 
Bilaga 2 nettoredovisning 
Bilaga 3 uppdraget 
Bilaga 4 gränsdragningslista 
Bilaga 5 utkast upphandlingsunderlag   
Yttranden från de politiska partierna, M, L, KD, C, S, V, MP, SD 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Stig-Arne Helmersson (C) och Hilbert Eliasson (S) yrkar på att 
kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att skyndsamt ta fram beslutsunderlag för ett 
kommunalt hamnbolag. I utredningen ska framgå vilka verksamheter som skall ingå.  
Under 2019 bedrivs gästhamnsverksamheten i egen regi. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattsson m.fl. förslag mot förvaltningens förslag och 
finner att utskottet antar Roland Mattsson m.fl. förslag. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att skyndsamt ta fram beslutsunderlag för ett 
kommunalt hamnbolag. I utredningen ska framgå vilka verksamheter som skall ingå.  
Under 2019 bedrivs gästhamnsverksamheten i egen regi. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(4)
 

 
 

KSTU § 118 Dnr KA 2018/1015 

Taxa 2019 för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark och 
offentlig tillställning 
Ärendet avser revidering av den taxa som gäller upplåtelse av kommunal platsmark och offentlig 
tillställning.  
 
Taxan föreslås även fortsättningsvis vara konstruerad så att avgiften avser dels markupplåtelse, dels 
avgift för handläggningstid. För att tydliggöra att den administrativa avgiften avser att täcka 
kostnader för handläggningstid föreslås ordet administrativ avgift ersättas med ordet 
handläggningsavgift. Handläggningsavgiften föreslås förändras så att den bättre motsvarar de 
kostnader handläggningen genererar. 
 
Taxan föreslås också differentieras utifrån om syftet med upplåtelsen eller tillställningen är av 
samhälleligt eller kommersiellt intresse och om ansökan gagnar kommunens medlemmar och/eller 
kommunens ideella föreningar. För kommersiella tillställningar föreslås taxan differentieras utifrån 
högsta tillåtna antal besökare. 
 
Taxan avseende upplåtelse av mark är genomarbetad när det gäller uppdelning i zoner, liksom den 
prisskillnad som gäller för olika delar av säsongen. Någon förändring i denna konstruktion föreslås 
inte.  
 
Förslaget har uppdaterats efter beslut i kommunstyrelsen den 7 november 2018 att återremittera 
ärendet och uppdra åt samhällsbyggnadschefen att se över hur höjning av taxor för ej kommersiella 
arrangemang och installationer kan införas gradvis.  
 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2018-11-21 
1. Förslag till taxa markupplåtelse 2019, jämförd med gällande taxa 2018 samt kolumner för 
politiska förslag och beslut, bilaga 1. 
2. Jämförelse taxa kustnära kommuner 2018, bilaga 2 
3. Schablonmall uträkning handläggningsavgifter, bilaga 3 
 

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag förutom i den del som avser avgift för 
julmarknader m.m. ska vara 1900kr från 2019 och tillsvidare. 
 
Roland Mattsson (M) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Hilbert Eliassons förslag mot sitt egna och Stig-Arne Helmerssons 
förslag och finner att utskottet antar Roland Mattssons och Stig-Arne Helmerssons förslag. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(4)
 

 
 

forts. KSTU § 118 Dnr KA 2018/1015 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar taxa för markupplåtelse att gälla från den 1 januari 2019 enligt bilaga 1 
och tills vidare. Taxan ska, om inte annat beslutas, därefter räknas upp med 3 % vid varje årsskifte. 
Höjning med 3 % avseende för konstinstallationer, kalas ej kommersiellt syfte samt vår- 
julmarknader införs dock först från och med 2021. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2018-11-21 kl. 08.30 - 16:15 
Ajournering lunch: 12:15 - 13:10 
 

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

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Erik Österlund, ekonom § 120 
Daniel Jarnrot, t.f. drift- och projektchef §§ 121-128 
Martin Andersson, projektledare §§ 122-123 
Niklas Nilsson, mark- & exp. ingenjör §§ 129-135 
Johan Fransson, mark- & exp. ingenjör §§ 129-135 
 

Therese Johansson, mark- & exp. ingenjör  
§§ 129-135 
Amanda Jansson, plan- och exploateringschef 
§§ 129-135 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset 2018-11-28 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Hilbert Eliasson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-11-21 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-11-29 - 2018-12-20 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(21)
 

 
 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Budgetuppföljning jan-okt samt uppföljning investeringsprojekt ....................................................... 4 
Information om rutin för föreningsmöten ............................................................................................ 5 
Laddstolpar - Sotenäs kommun............................................................................................................ 6 
Kajer ..................................................................................................................................................... 8 
Remissvar - medborgarförslag om cykelväg genom kommunen-Ja tack ............................................ 9 
Remissvar - medborgarförslag gällande hundrastgård i Hunnebostrand ........................................... 10 
Remissvar - motion om strategi för mer cykelvänlighet .................................................................... 11 
Remissvar - Motion om trafikteknisk utredning gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand ............. 12 
Remissvar - Motion om att ta fram ett program gällande stensättning inom Sotenäs kommun ........ 14 
Omprövning av beslut att avslå arrendeansökan för sjönära byggnad på Gravarne 3:1 .................... 15 
Omprövning av beslut att avslå arrendeansökan för sjönära byggnad på Tången 42:1 ..................... 16 
Arrendeavtal för - allmänna avloppspumpstationer där det finns lokaler för offentliga toaletter i ... 17 
Kommunal uppsägning för villkorsändring av arrendeavtal 05001375, Hunnebo 1:647 .................. 18 
Sandön 1:1, arrende sjöbod ................................................................................................................ 19 
Övrig information, mark- och exploatering ....................................................................................... 20 
Gångbro Ödby Ö, Hunnebostrand ..................................................................................................... 21 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(21)
 

 
 

KSTU § 119 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Utredning om strategi och driftsform för gästhamnsverksamheten 
• Kajer - information 
• Förhandling Ödby Ö - information 
• Taxa för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark och offentlig tillställning – 2019 och 

tillsvidare 
 

 
Ärende som utgår; 

• Återrapportering anläggande av våtmark i Tåsteröds vatten - information 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(21)
 

 
 

KSTU § 120 Dnr KA 2018/166-167 

Budgetuppföljning jan-okt samt uppföljning investeringsprojekt 
Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades om budgetuppföljningen för perioden jan-okt 
samt ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och uppmanar förvaltningschefen att 
vidtaga åtgärder för att nå budget i balans. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(21)
 

 
 

KSTU § 121 Dnr KA 2016/161  

Information om rutin för föreningsmöten 
Tekniska utskottet beslutade 2016-02-25 § 21 att bjuda in alla föreningar till ett dialogmöte. 
Förvaltningen fick efter uppföljningen i november samma år i uppdrag att fortsätta driva dessa 
möten. 
 
Tekniska utskottet informerades om uppföljningen från dessa föreningsmöten. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ställer sig bakom rutinen för 
föreningsmöten. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(21)
 

 
 

KSTU § 122 Dnr KA 2017/1587 

Laddstolpar - Sotenäs kommun 
Sotenäs kommun har beviljats ett klimatinvesteringsstöd om 710 000kr (max 50% av kostnaden) 
från Naturvårdsverket att uppföra 24 (12stolpar) normalladdande icke publika laddningspunkter och 
4 (2 stolpar) snabbladdande laddningspunkter för publik laddning.  
Arbetet med att uppföra de icke publika laddstolparna för kommunens egna bilar pågår och för 
närvarande är 7 laddstolpar driftsatta.  
De 2 publika laddstolparna skall enligt bidragsansökan placeras i Kungshamn och på Smögen. 
Det finns även fler platser som skulle kunna vara aktuella. 
 
Ärendet behandlades i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-09-26 § 85 och förvaltningen fick 
då i uppdrag att se över möjligheterna för självfinansierade lösningar och placeringar av de publika 
laddstolparna. 
 
Förvaltningen har noterat följande alternativ när det gäller att uppföra publika laddstolpar. 

Alt.1.  
Elbolag eller annan privat aktör bygger, äger och ansvarar för driften av laddstolparna på 
kommunens mark. Kommunen upprättar nyttjanderättsavtal på 5 år för marken och tar ingen eller 
en låg avgift. Aktören tar betalt för laddning av elbilar. Kommunen tar, i förekommande fall, ut  
p-avgift för parkeringen.  
Lämpliga platser för laddstolpar läggs upp på kommunens hemsida där intresserade kan anmäla sig.  
Det sökta bidraget faller då bort eftersom kommunen inte äger laddstolparna.  
Modellen används i Stockholm och mer kan läsas på deras hemsida: www.stockholm.se/laddgator 

Alt.2. 
Laddstolpar uppförs om intresse finns på centralt belägen arrendemark där arrendatorn tar över 
drift, kostnader och ev. intäkter. Arrendeavgifter anpassas så att självfinansiering uppnås. 

Alt.3. 
Äga och driva dem i kommunal regi. Avgifter tas ut så man uppnår självfinansiering. 

Ekonomi 
Av ovanstående är nr 1 och 2 minsta ekonomiska risken för kommunen, men är idag oklart om hur 
stort intresset är att investera i detta.  
 
För alternativ 3 är det fördelaktigt att hitta en plats där det redan finns ett kommunalt el-
abonnemang för att hålla nere de fasta avgifterna. Det har visat sig vara svårt och samtidigt finna en 
plats som är lämplig. Om man behöver starta ett nytt abonnemang får man årliga höga fasta 
kostnader som för 63A ligger på 16 800kr/år.  Prisbilden för de som laddar sina bilar kommer därför 
naturligtvis bli hög för att uppnå självfinansiering. Osäkerhet finns också om hur många som 
kommer att ladda bilar under vinterhalvåret.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(21)
 

 
 

forts. KSTU § 122 Dnr KA 2017/1587 

Beslutsunderlag  

Projektledarens tjänsteutlåtande 2018-11-08 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utföra åtgärden enligt alternativ 1. 
 
Information kring laddstolpar i kommunen ska läggas ut via kommunens informatör. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(21)
 

 
 

KSTU § 123 

Kajer 
Projektledaren informerade kommunstyrelsens tekniska utskott om att det pågår ett arbete med 
översyn över kajernas skick inom kommunen. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(21)
 

 
 

KSTU § 124 Dnr KA 2018/404 

Remissvar - medborgarförslag om cykelväg genom kommunen-Ja tack 
Enligt inkommande medborgarförslag finns önskemål om att anlägga cykelväg som binder ihop 
Hunnebostrand, Bovallstrand, Väjern och Kungshamn. 
 
Landsvägarna som binder samman våra samhällen inom Sotenäs kommun tillhör Trafikverket och 
de är således väghållare samt har väghållaransvaret. Idag finns det ett antal etapper som är anlagda 
och det pågår ständigt ett samarbete mellan kommunen och Trafikverket för att projektera samt 
bygga ut nya sträckningar. Det finns en prioriteringslista på de gång- och cykelvägar som kan 
komma att anläggas i framtiden (KS 2011-01-12 §21). 
 
Sotenäs kommun har möjlighet att äska medel hos Trafikverket för byggnationer av olika slag och 
för att kunna utföra dessa arbeten måste kommunen avsätta medel för detta. Utan medfinansiering 
finns det tyvärr ingen möjlighet att anlägga nya etapper inom trafikverkets område. 
 
I nuläget pågår projektering gällande en ny etapp norr om Bovallstrand och in mot centrum. 
Anläggningsingenjören förslag till beslut är att ärendet avskrivs då projekt gällande gång- och 
cykelbanor alltid är pågående. 
 

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-08 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren och avslår medborgarförslaget med motivering att 
kommunen redan arbetar med denna frågeställning i det pågående arbetet med cykelvägar och 
cykelleder. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(21)
 

 
 

KSTU § 125 Dnr KA 2018/873 

Remissvar - medborgarförslag gällande hundrastgård i Hunnebostrand 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att anlägga en hundrastgård i 
Hunnebostrand. 
 
Enligt förslaget så finns behovet av en hundrastgård för att vissa människor inte vågar släppa sina 
hundar på grund utav jaktinstinkt eller olydnad. Förslagsställaren påtalar även i sitt medborgar-
förslag att det idag finns en hundrastgård anlagd mellan Kungshamn och Hovenäset. Denna 
hundrastgård är anlagd på privat mark samt drivs i privat regi.  
 
Drift- och projektenheten har inga resurser eller finansiella medel att anlägga och sköta en 
hundrastgård på kommunal mark. 
 
Då Drift- och projektenheten saknar resurser samt finansiella medel för att anlägga en hundrastgård 
på kommunal mark. Därför föreslår anläggningsingenjören att ärendet avskrivs. 
 

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-07 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar förslagsställaren och avslår medborgarförslaget med motivering att 
kommunen inte har resurser eller ekonomiska medel för att genomföra åtgärden. 
 
Kommunen ställer sig positiv till att upplåta mark om lämpligt område finns och att förslaget om 
hundrastgård kan arrangeras i föreningsregi. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(21)
 

 
 

KSTU § 126 Dnr KA 2017/1579 

Remissvar - motion om strategi för mer cykelvänlighet  
Tina Ehn föreslår i en motion att Sotenäs kommun tar fram en cykelstrategi för att öka 
cykelvänligheten inom kommunen. Tina Ehn har angett i sin skrivelse en del exempel på olika 
former av sådant som går att genomföra för att öka säkerheten. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag som är kopplat till handlingsplanen för 
näringslivsstrategin (KA2016/281). Formalisera ett förslag på hur ett strategiskt dokument kring 
kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt hamnar skall se ut. Målet är att 
den skall färdigställas under 2019.   
 
Frågeställningen som Tina Ehn har föreslagit kommer att ingå i detta arbete och prioritering 
kommer att göras på de gång- och cykelbanor som finns i det kommunala gaturummet. De vägar 
som länkar samman Sotenäs kommuns olika samhällen tillhör Trafikverket och de är ansvariga för 
exempelvis utformning, asfaltering och gång- och cykelbanor. 
 
Många av de frågeställningar som Tina Ehn lyfter fram i sin motion kommer att behandlas i det 
projektarbete gällande kommunens infrastrukturfrågor som har påbörjats och kommer att 
färdigställas under 2019.  
Gällande kommunstyrelsen remiss så är den direkt kopplad till det befintliga uppdraget i 
näringslivsstrategin - handlingsplan KA2016/281. 
Anläggningsingenjören föreslår att ärendet avskrivs då fortsatt handläggning av dessa frågor 
kommer att ingå i den arbetsprocess som samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat och kommer 
att färdigställa under 2019. 
 

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-08 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och avslår motionen, då en infrastrukturplan är 
under behandling och med beaktande av ovanstående överväganden. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsens 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(21)
 

 
 

KSTU § 127 Dnr KA 2018/212 

Remissvar - motion om trafikteknisk utredning gällande 
Köpmansgatan i Hunnebostrand  
Lars-Erik Knutsson föreslår i en motion att en trafikteknisk utredning genomförs gällande 
Köpmansgatan i Hunnebostrand och i denna utredning bör följande aspekter vägas in så som 
exempelvis trygghet och säkerhet för gångtrafik, möjlighet till gemensam gång- och cykelbana samt 
eventuella trafikregleringar. 
 
Idag pågår ett arbete mellan Trafikverket, Västtrafik och Sotenäs kommun där man ser över 
möjligheten att flytta ut linjetrafiken samt anlägga nya busshållplatser utmed  
Lv 174 så linjebussen inte skall behöva trafikera Stationsgatan. Köpmansgatan är redan idag 
trafikreglerad på den övre delen i form av enkelriktad trafik som innebär att trafik antalet som 
nyttjar gatan blir lägre så inga fler eller andra trafikregleringar kommer att införas på gatan. 
Anläggningsingenjören ser däremot möjligheten att tillgänglighets anpassa samt bygga om 
nuvarande trottoar till en gemensam gång- och cykelbana i framtiden.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även fått i uppdrag att formalisera ett förslag på hur ett 
strategiskt dokument kring kommunens vägnät, plan för asfaltering, gång och cykelbanor samt 
hamnar skall tas fram och då Köpmansgatan ingår i det kommunala vägnätet kommer vidare 
diskussioner att föras även för Köpmansgatan. 
De frågor som Lars-Erik Knutsson lyfter fram i sin motion gällande Köpmansgatan kommer att 
handläggas i det kommande infrastrukturarbetet, samt så pågår idag redan olika former av åtgärder 
så anläggningsingenjören föreslår att ärendet härmed avskrivs. 
 

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-08 
 

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Roland Mattsson (M) yrkar på att motionen avslås med motivering att den kommer att handläggas i 
det pågående infrastrukturarbetet. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Hilbert Eliassons förslag mot Roland Mattssons förslag och 
finner att utskottet antar Roland Mattssons förslag.  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(21)
 

 
 

forts. KSTU § 127 Dnr KA 2018/212 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att den kommer att handläggas i det 
pågående infrastrukturarbetet. 

 

Reservation 
Hilbert Eliasson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-11-21 | §§ 119-135 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2018\KSTU 
Protokoll 2018-11-21.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(21)
 

 
 

KSTU § 128 Dnr KA 2017/166 

Remissvar - motion om att ta fram ett program gällande stensättning 
inom Sotenäs kommun 
Lars-Erik Knutsson har gett olika förslag i sin motion på vilka typer av ytor i kommunen som borde 
kunna stensättas, så som exempelvis vägar, gångvägar, offentliga platser, torg och trottoarer. Han 
tycker att man borde skyndsamt genomföra detta då han ser samordningsvinster med 
fiberåterställningen. 
 
Lars-Erik Knutsson föreslår i motionen att ett program för stensättning i Sotenäs kommun tas fram. 
 
Att ta fram denna form av program samt utförande av förslag är både tidskrävande och kostsamt, så 
kommunen ser det inte möjligt att prioritera detta arbete i nuläget då det saknas både resurser och 
finansiella medel. Det finns möjligheter att till vissa delar lägga in dessa synpunkter i det påbörjade 
arbetet med en infrastrukturplan för våra gator, vägar och gångvägar.  
 
Då det saknas resurser samt finansiella medel för att genomföra detta förslag föreslår 
anläggningsingenjören att ärendet avskrivs.  
Det finns möjligheter att till vissa delar lägga in dessa synpunkter i det påbörjade arbetet med en 
infrastrukturplan för våra gator, vägar, hamnar och gångvägar.  
 

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-07 
 

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Roland Mattsson (M) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Hilbert Eliassons förslag mot Roland Mattsson och Stig-Arne 
Helmerssons förslag och finner att utskottet antar Roland Mattssons och Stig-Arne Helmerssons 
förslag. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tackar motionären och avslår motionen med motivering till resurser, 
finansiella läget och med beaktande av ovanstående överväganden. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(21)
 

 
 

KSTU § 129 Dnr KA 2018/1075 

Omprövning av beslut att avslå arrendeansökan för sjönära byggnad 
på Gravarne 3:1 
Sökande, som är yrkesfiskare, har ansökt om att få arrendera mark på del av fastigheten Sotenäs 
Gravarne 3:1 i syfte att uppföra en sjönära byggnad för att bedriva sin yrkesmässiga 
fiskeverksamhet.  
 
Ansökan har tidigare avslagits på delegation av kommunens tjänstemän med hänvisningarna att 
ansökan strider mot gällande detaljplan och att den sjönära byggnadens placering är olämplig då rör 
för vatten och avlopp är nergrävda nära intill. Nu ska dock beslutet om att avslå ansökan omprövas 
och prövas av det tekniska utskottet. Förvaltningen föreslår att avslå ansökan med samma 
hänvisningar som tidigare.  
 
På tekniska utskottets sammanträde har det under dagen tillkommit information om rasrisk i 
området. 
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-09 
Karta med planerad placering av sjönära byggnad  
Kara med redovisad sträckning av vatten- och avloppsledning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen tekniska utskott återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare utredning 
gällande alternativa platser för arrende med syfte att uppföra en sjönära byggnad för att bedriva 
yrkesmässig fiskeverksamhet.  
 
 

Skickas till  

Sökande, för kännedom 
Plan- och exploateringsenheten  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(21)
 

 
 

KSTU § 130  Dnr KA 2018/1076 

Omprövning av beslut att avslå arrendeansökan för sjönära byggnad 
på Tången 42:1 
Sökande, som är yrkesfiskare, har ansökt om att få arrendera mark på del av fastigheten Sotenäs 
Tången 42:1 i syfte att uppföra en sjönära byggnad för att bedriva sin yrkesmässiga 
fiskeverksamhet.  
 
Ansökan har tidigare avslagits på delegation av kommunens tjänstemän med hänvisningen att 
ansökan strider mot gällande detaljplan. Nu ska dock beslutet om att avslå ansökan omprövas och 
prövas av tekniska utskottet. Förvaltning föreslår att avslå ansökan med samma hänvisning som 
tidigare.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-09 
Karta med planerad placering av sjönära byggnad (från ansökan) 
 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) yrkar på att bevilja ansökan om arrende med en markyta på 50m2. Placering 
av byggnaden ska förläggas i linje med befintliga sjöbodar. 
 
Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till Roland Mattssons förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons och Stig-Arne Helmerssons förslag mot 
förvaltningens förslag och finner att utskottet antar Roland Mattsson och Stig-Arne Helmerssons 
förslag. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen tekniska utskott beviljar ansökan om arrende med en markyta på 50m2. Placering 
av byggnaden ska förläggas i linje med befintliga sjöbodar. 
 
 

Skickas till 

Sökande 
Plan- och exploateringsenheten 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(21)
 

 
 

KSTU § 131 Dnr KA 2018/879 

Arrendeavtal för - allmänna avloppspumpstationer där det finns 
lokaler för offentliga toaletter i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-14 om avtal gällande hyra av offentliga 
toaletter i byggnader som numera ägs av Sotenäs Vatten AB. De 12 toaletterna är placerade på olika 
platser inom Sotenäs kommun. Tekniska utskottet föreslås att arrendera ut markområdet till Sotenäs 
Vatten AB som avloppspumpstationerna är placerade på för att kunna hyra ut delar av byggnaden.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-08 
Arrendeavtal 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner arrendeavtalet mellan Sotenäs kommun och Sotenäs 
Vatten AB gällande avloppspumpstationer där det finns lokaler för offentliga toaletter.   
 

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB  
Plan- och exploateringsenheten 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 18(21)
 

 
 

KSTU § 132 Dnr KA 2006/849 

Kommunal uppsägning för villkorsändring av arrendeavtal 05001375, 
Hunnebo 1:647 
Föreliggande arrendeavtal för Automarin AB att arrendera del av vattenområde av Hunnebo 1:647 
gäller fram till 2019-12-31, med fem års förlängning om det ej sägs upp innan 2018-12-31. 
 
Gällande arrendeavgift ligger långt under avgift enligt gällande arrendetaxa, avtalet bör därför sägas 
upp för omförhandling av arrendeavgiften. Företaget har även i enlighet med beslut i 
kommunstyrelsens tekniska utskott (2018-01-31 § 5) fått ytterligare vattenområde att förfoga över.  
Avtalet ska därför även sägas upp för omförhandling av förändrad areal. 
 
Förvaltningen föreslår att gällande arrendeavtal med Automarin AB sägs upp för omförhandling av 
arrendeavgift samt areal.  
Arrendeavgiften föreslås anpassas till nuvarande arrendetaxa vilken gäller från 2018-03-01 enligt 
beslut i kommunfullmäktige (2018-02-22 § 10). 
Arrendeområdets totala areal ska innefatta nuvarande område samt tillförande av område enligt 
beslut i kommunstyrelsens tekniska utskott (2018-01-31 § 5). 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-11-02 
Karta 
Beslut kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-01-31 § 5 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp gällande 
avtal med Automarin AB (arrendeavtal 05001375) för omförhandling av arrendeavgift samt areal.  
Därefter teckna nytt avtal att gälla från 2020-01-01 med en anpassad arrendeavgift till gällande 
arrendetaxa vilket motsvarar 16.200 kr/år, samt en utökad areal enligt beslut i kommunstyrelsens 
tekniska utskott 2018-01-31 § 5.   
 

Skickas till 

Plan- och exploateringsenheten 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 19(21)
 

 
 

KSTU § 133   

Sandön 1:1, arrende sjöbod 
Mark- och exploateringsingenjören fick i uppdrag (2018-10-31 § 110) att inhämta underlag gällande 
verksamheten för arrendet på Sandön 1:1. 
 
Mark- och exploateringsingenjören redovisade underlagen för kommunstyrelsens tekniska utskott. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 20(21)
 

 
 

KSTU § 134 Dnr KA 2014/374 

Övrig information, mark- och exploatering 

Sunes bu 
Mark- och exploateringsingenjören informerade arbetsutskottet om föreliggande avtal. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 21(21)
 

 
 

KSTU § 135 Dnr KA 2017/484  

Gångbro Ödby Ö, Hunnebostrand 
Förhandlingar pågår med samfällighetsföreningen gällande avtal och ersättning för reparation av 
gångbro vid Ödby Ö. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ställer sig bakom förslag till 
ersättning. Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag verkställa enligt 
förslaget. 
 

Skickas till 

Mark- och exploateringsenheten 
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