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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2019-06-12 kl. 13:00 - 16:20 

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 
Therese Johansson, mark- och exploateringsingenjör 
§ 49 
Maria Ceder Askman, administratör § 51 
 

Tony Åsberg, räddningstjänsten § 51  
Anne Svensson, Rambo § 51 
Anja Wallin, Rambo § 51 
Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2019-06-12 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-06-12 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-06-13 - 2019-07-04. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(8)
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KSTU § 46 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Information om remisser från Polisen 
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Sid: 4(8)
 

 
 

KSTU § 47 

Väjerns Kustråd 
 

Protokollsanteckning 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av och diskuterat den tidigare utsända presentationen. 
Tidsplan för återställande av kaj i Väjerns hamn kommer att upprättas. 
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Sid: 5(8)
 

 
 

KSTU § 48  Dnr KA 2019/000678 

Strategisk lokalförsörjningspolicy för Sotenäs kommun 
I ärendet behandlas förslag till lokalförsörjningspolicy där övergripande mål och styrprinciper för 
lokalförsörjningen fastslås, ansvarsfördelningen mellan nämnderna förtydligas och där krav på 
upprättande av ett strategiskt lokalförsörjningsunderlag skrivs in. Ärendet syftar till att säkerställa 
att lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen bedrivs utifrån helhetssyn gällande 
verksamheternas behov och kommunkoncernens samlade ekonomi. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2019-05-16 
Strategisk lokalförsörjningspolicy för Sotenäs kommun 2019-05-16 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att justera dokumentnamn till policy. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar Strategisk lokalförsörjningspolicy 2019-05-16 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Sid: 6(8)
 

 
 

KSTU § 49  Dnr KA 2019/000541 

Justering av arrendeytor för att säkerställa framkomlighet, avtal 
04002130-02 samt 04002029-1-02 
När Kleven exploaterades tillkom ett behov av båtplatser, kommunen tecknade därav två 
arrendeavtal för båtplatser under 2015 samt 2016. De två arrendeavtalens utbredning tillförde dock 
ett problem då dessa går dikt an varandra och således kan stänga ute båtar som ska längre in i 
hamnen. Kommunen har därför förhandlat med båda arrendatorerna och kommit överens om nya 
områden för dem att nyttja, som också säkrar passage till inre delen av hamnen.    
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-05-02 
Tilläggsavtal till arrendeavtal 04002029-1-02 
Arrendeavtal 04002029-1-02 
Arrendeavtal 04002130-03 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna tilläggsavtalet daterat 2019-05-20 till 
arrendeavtal med nummer 04002029-1-02 samt det nytecknade avtalet 04002130-03.   

 

Skickas till 

Arrendatorer 
Plan- och exploateringsenheten 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(8)
 

 
 

KSTU § 50  Dnr KA 2019/000247 

Motion Solenergi i Sotenäs Kommun 
Olle Börjesson (C), Britt Lindgren (C) samt Mikael Andersson (C) föreslår i en motion att 
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Solenergi i Sotenäs Kommun 

 
Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-05-27 
Motion Solenergi i Sotenäs kommun, Centerpartiet 2019-02-18 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionärernas förslag. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Sid: 8(8)
 

 
 

KSTU § 51 

Information 
Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades om följande ärenden; 

• Drift av hamnar i egen regi 
• Uppföljning MEX-ärenden 
• Remisser från Polisen; 

- Island of light Smögen, 12-15 september 2019 
- Smögen Offshore Race, 20-21 juli 2019 
- Kungshamns sommarkalas, 2 augusti 2019 

• Införande av nytt insamlingssystem, ny förordning om förpackningsinsamling, RAMBO 
• Infrastrukturplan 

 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
 
Till nästa sammanträde ska information beträffande felanmälan presenteras. 
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