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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2019-03-28 kl. 14:00 - 15:35 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Lars Kinnmalm (M) 
 

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

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef 
Daniel Jarnrot, hamnansvarig 
 

Johan Fransson, t.f. mark- och exploateringschef  
Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2019-03-28 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-03-28 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-03-29 - 2019-04-23 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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KSTU § 25 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Övrigt, differentierad taxa för sjöbodsarrende 
• Turist- och serviceavgift, förslag 

 
Ärende som utgår; 

• Taxa - för sjöbodstomt med eller utan vidbyggd brygga samt egen brygga 
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KSTU § 26  Dnr KA 2019/000371 

Taxa 2020 för småbåtshamnar, landförvaring, kran mm. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta Mål- och resursplan 2019-2022, 
budget 2019. Av planen framgår att kommunstyrelsens tekniska verksamheter ska öka 
avgiftsfinansieringen med 3 mkr över tre år. Av de ekonomiska styrprinciperna följer vidare att 
intäkterna årligen räknas upp med 2,3 % motsvarande 700 kr för 2020. Sammanlagt innebär detta 
ett behov av taxeförändringar med 2 750 tkr inför 2020.  
 
Nu aktuellt ärende avser taxan för småbåtshamnar, landförvaring, kran mm och förändringen 
innebär ökade intäkter för kommunen med 850 tkr. 
 
Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4 500 småbåtsplatser.  
Det är lång kö till de attraktiva båtplatserna. Sotenäs taxa har idag en mer komplex uppbyggnad än 
våra grannkommuner, då priserna är olika beroende på om man har båtplats vid ponton eller fast 
brygga, med eller utan y-bommar. Det är förvaltningens uppfattning att denna konstruktion ger en 
rimlig och rättvis taxefördelning.  
 
Taxan föreslås inför 2020 att höjas generellt med 8 %. 
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-03-14 
Förslag till taxa 2020 jämförd med taxa 2019 daterad 2019-03-14 bilaga 1. 
Jämförelse taxa kustnära kommuner 2019 daterad 2019-03-14 bilaga 2 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) och Bengt Sörensson (S) yrkar på en taxehöjning för icke kommun-
medlemmar för båtplats, landförvaring kran m.m. med 50%. För kommunmedlemmar med 
indexhöjning.  
 
Pär Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons och Bengt Sörenssons förslag mot  
Pär Erikssons förslag och finner att utskottet antar Pär Erikssons förslag. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för småbåtshamnar landförvaring, kran mm enligt förslag till taxa 
2020 daterad 2019-03-14 att gälla från den 1 januari 2020 och tills vidare. Om inte annat beslutas 
räknas taxan upp årligen med KPI.  
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forts. KSTU § 26 Dnr KA 2019/000371 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 

Reservation 
Jan-Olof Larsson (S) och Bengt Sörensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
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KSTU § 27  Dnr KA 2019/000372 

Taxa 2019 för gästhamnar 
Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern, 
Hasselösund, Smögen och på Malmön. Servicegraden varierar något mellan hamnarna så därav är 
taxan olika för dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong.  
 
Bryggor och tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Härtill 
kommer ökande omkostnader. För att täcka ökade kostnader samt även nå en budget i balans 
föreslås justering av gällande prissättning. 
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-03-18 
Förslag till taxa 2019 daterad 2019-03-18, bilaga 1. 
Budget Gästhamnar 2019 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar enligt förslag till taxa 2019 daterad 2019-03-18 att 
gälla från den 1 juni 2019 och tills vidare. Om inte annat beslutas räknas taxan upp årligen med 
KPI.   
 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag syftar till att nå ett balanserat resultat år 2020. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2019-03-28 | §§ 25-31 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2019\KSTU 
Protokoll 2019-03-28.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(10)
 

 
 

KSTU § 28  Dnr KA 2019/000373 

Taxa 2020 för parkeringar 
Ärende avser taxan för parkeringarna och förändringen innebär ökade intäkter för kommunen. 
 
Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. 
Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna och omsättningen avtar. 
Taxan syftar till att skapa en bättre ordnad parkeringsstruktur och på så sätt få en ökad omsättning 
av parkerade bilar. 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-03-14 
Parkeringstaxa 2019 med förslag till förändringar 2020 - 2022, 2019-03-14, bilaga 1 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar på att höja parkeringsavgift till 30kr/h år 2019 och med ytterligare 5 kr/h 
per år, år 2020 och år 2021 i syfte att skapa ordnad parkering och öka omsättningen av parkerade 
bilar. 
 
Lars Kinnmalm (M) och Pär Eriksson (C) yrkar bifall till Jan-Olof Larssons förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons med fleras förslag och finner att utskottet antar 
Jan-Olof Larssons med fleras förslag. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad 2019-03-14 enligt 
kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2019", att gälla från den 1 juni 2019.  
 
Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad 2019-03-14 enligt 
kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2020", att gälla från den 1 januari 2020.  
 
Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar enligt bifogad taxa daterad 2019-03-14, enligt 
kolumn "KSTU:s förslag kr/h 2021", att gälla från den 1 januari 2021. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 29  Dnr KA 2019/000001 

Budget 2020 för de tekniska verksamheterna 
Ärendet avser budget 2020 för de tekniska verksamheterna och omfattar förslag till ökade externa 
intäkter och minskade kostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2018 att anta Mål- och resursplan 2019-2022, 
budget 2019. Av planen framgår att kommunstyrelsens tekniska verksamheter ska öka 
avgiftsfinansieringen med 3 mnkr över tre år. Av de ekonomiska styrprinciperna följer vidare att 
intäkterna årligen räknas upp med 2,3 % motsvarande 700 kr för 2020.  
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2019-03-20 
Budget för de tekniska verksamheterna 2020 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta budget 2020 för de tekniska 
verksamheterna enligt följande; 

• att godkänna de föreslagna besparingarna enligt dokumentet "Budget 2020, punkt 4-7" 
• att godkänna de föreslagna intäktsökningarna avseende övriga arrenden och markupplåtelser 

för 2021 och 2022 enligt dokumentet "Budget 2020, punkt 2" 
• att godkänna de föreslagna intäktsökningarna enligt kommunstyrelsens tekniska utskotts 

förslag i enlighet med detta protokoll 2019-03-28; 
- § 26 Taxa - småbåtshamnar, landförvaring, kran m.m. 
- § 27 Taxa - gästhamnar 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till förändring 
av parkeringsavgift enligt kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag i enlighet med detta protokoll 
2019-03-28. 

 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 30  

Turist- och serviceavgift 
Jan-Olof Larsson (S) föreslår att Sotenäs kommun ska ta ut en turist- och serviceavgift. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och hänvisar förslaget till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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KSTU § 31  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades om följande ärenden; 

• Budgetuppföljning investeringar jan-feb, information 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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