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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2019-10-01 kl. 13:00 - 16:00 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Lars Kinnmalm (M) 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 
 

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

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef 
Johan Fransson, plan- och exploateringschef  
§§ 61-66 
Therese Johansson, mark- och exploatering §§ 64-66 
Linn Nielsen, mark- och exploatering §§ 64-66 
 

Alicia Thyrsson, mark- och exploatering  
§§ 64-66 
Niklas Nilsson, mark- och exploatering  
§§ 64-66 
Martin Andersson, projektledare § 72 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2019-10-04 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson (S) 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-10-01 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-10-07 - 2019-10-28 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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KSTU § 61 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Taxa 2020 - sjöbodstomt med eller utan vidbyggd brygga m.m. - endast information 
• Infrastrukturplan - information 
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KSTU § 62  Dnr KA 2019/000384 

Taxa 2020 för sjöbodstomt med eller utan vidbyggd brygga samt egen 
brygga 
Utskottet informerades om intäkter och uppskattade kostnader för underhåll i anslutning till 
sjöbodar samt förslag på taxa 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefen s tjänsteutlåtande 2019-09-18 
Förslag till taxa 2020 och 2021 jämförd med taxa 2019 daterad 20190318 bilaga 1. 
Jämförelse taxa kustnära kommuner 2019 bilaga 2 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram underlag för kostnader och intäkter rörande sjöbodar. 
Utskottet önskar också en jämförelse mellan taxorna i Sotenäs, Tanum och Lysekils kommuner. 

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
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KSTU § 63  Dnr KA 2019/001133 

Taxa 2020 för markarrende i Sotenäs kommun, exklusive sjöbodstomt, 
egen brygga och vattenområde 
Ärendet avser taxa för markarrende exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde. 
 
Taxan föreslås ändras så att den följer marknadsvärdet på marken i kommunens olika delar bättre än 
den tidigare gjort. 
 

Beslutsunderlag 

t.f. plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-03-20 
Taxa 2020 jämförd med taxa 2019 markarrende 20190918 bilaga 1. 
Taxa 2020 jämförd med taxa 2019 markarrende 20190918 bilaga 2 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar taxa för markarrende i Sotenäs kommun, exklusive sjöbodstomt, egen 
brygga och vattenområde enligt bifogad "Taxa 2020 jämförd med taxa 2019 markarrende 
20190918, bilaga 1", att gälla från den 1 januari 2020 och tills vidare.  
 
Om inte annat beslutas räknas taxan därefter årligen upp med KPI.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 64  Dnr KA 2018/913 

Ansökan om överlåtelse, avtal 05001147 
Kommunen har ett avtal gällande anläggningsarrende med Bella Gästis AB, vattenområde för 
brygga med båtplatser i hamnen vid Lökolmen Hunnebostrand.  
 
Företaget har inte bedrivit någon verksamhet på Lökholmen sedan en tid tillbaka och därav 
beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott att arrendet skulle sägas upp för upphörande till den 
31 december 2019. En ansökan om överlåtelse av arrendet har inkommit till kommunen där  
V. Bengtsson Fastighetsförvaltning AB (tillhör samma koncern som Rodins Marin Hunnebostrand 
AB) önskar ta över arrendet.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-09-18 
Överlåtelse av anläggningsarrende 05001147 
Avtal 05001147 
Kartor 
 

Kommunstyrelsens tekniska beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna överlåtelsen till V. Bengtsson 
Fastighetsförvaltning AB gällande arrendeavtal 05001147 att gälla fram till 2019-12-31, samt 
teckna nytt avtal med V. Bengtsson Fastighetsförvaltning AB i överensstämmelse med avtal 
05001147 men med en avgift justerad till 9000 kr/år.     
   
 

Beslutet skickas till 

Greger Stadenfeldt, Stadsån 
V. Bengtsson Fastighetsförvaltning AB 
Plan- och exploatering 
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KSTU § 65  Dnr KA 2019/1125 

Ansökan om tillfällig nyttjanderätt för Trafikverket under byggnation 
av cirkulationsplatsen Kungshamn/Smögen 
Trafikverket planerar att bygga om korsningen mellan väg 174 och väg 1186 till en 
cirkulationsplats. I samband med detta behöver Trafikverket eller av Trafikverket anlitad 
entreprenad nyttja mark för etablering, upplag mm. Ett avtal har arbetats fram om nyttjanderätt 
under en begränsad period och föreslås vara utan ersättning.   
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-09-18 
Avtal om upplåtelse av och ersättning för tillfällig nyttjanderätt 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna det framtagna nyttjanderättsavtalet 
mellan Sotenäs kommun och Trafikverket i ärende KA2019/001125.   
Avtalet ger Trafikverket rätt att nyttja ca 2500 kvm mark av kommunala fastigheten Vägga 2:262 
under perioden 1 februari 2020 – 15 november 2020 utan ersättning.  
   

Skickas till 

Plan- och exploateringsenheten 
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KSTU § 66  Dnr KA 2019/472 

Förslag till undantag för arrendatorerna till arrende 06–033 från 
kravet att inte äga annan sjöbod  
Kommunen har uppmärksammat att arrendatorerna till sjöbodsarrende 06–033 äger en privat sjöbod 
på fastigheten Smögenön 1:58, vilket strider mot deras arrendekontrakt. Arrendatorn önskar att 
behålla arrendet samtidigt som de har kvar sin privata sjöbod då den används för 
handelsverksamhet.  
 
Frågeställningen som uppkommit är om sjöbodsfastigheten Smögenön 1:58 ska utgöra ett undantag 
från regeln att arrendatorn eller dennes make/maka (jämställd) inte får äga annan sjöbod eller del i 
annan sådan för att få arrendera en sjöbodstomt av kommunen. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-09-18 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) på att ärendet återremitteras i avvaktan på att sjöbodsinventering är klar. 
 
Pär Eriksson (C) yrkar på att upprätta nytt arrendeavtal enligt förvaltningens förslag med ändring att 
avtalet ska gälla ett år och med villkor att eventuell förlängning av avtal gäller under förutsättning 
att avtalet följer kommande sjöbodspolicy. 

Propositionsordning 

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

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att upprätta nytt arrendeavtal att gälla till och med 
2020-12-31, i enlighet med rådande sjöbodsinventering med nuvarande arrendatorer till arrende  
06–033, trots att dessa äger del i den privata sjöbodsfastigheten Smögenön 1:58. En förutsättning 
för att arrendatorerna ska få bibehålla arrendet är att dessa, på kommunens begäran, ska kunna 
styrka att handelsverksamhet bedrivs i boden på Smögenön 1:58.  
 
Eventuell förlängning av avtal gäller under förutsättning att avtalet följer kommande sjöbodspolicy. 

Beslutet skickas till 

Plan- och exploateringsenheten 
Sökande 

Reservation 
Jan-Olof Larsson (S) och Bengt Sörensson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
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KSTU § 67  Dnr KA 2019/739 

Motion - Säkrare cykling i Sotenäs 
Stellan Wellin (S) och Gerardo Alas (S) föreslår i en motion att Sotenäs kommun i avvaktan på 
utbyggnad av cykelväg eller cykelled vidtar säkerhetshöjande åtgärder vid Solvik, liksom vid 
Kvarnforsen. 
 
Motionärerna menar att cykelbanan från Kungshamn till Solvik slutar vid infarten till Solviks 
camping. Det saknas varje form av varning för cyklist, det finns inga hastighetsdämpande 
arrangemang eller någon som helst information till bilisterna om att det kan komma korsande 
cyklister. Man kan tänka sig trafikljus, sänkning av bilisternas hastighet, skyltning mm. 
 
Förvaltningen föreslår att frågan hänskjuts till den politiska lobbygruppen med uppdrag att stärka 
kommunens infrastrukturarbete. 
Vägen är statlig och det är Trafikverket som beslutar om eventuella trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 

Anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-09-13 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antecknar att;  
• frågorna hanteras av Trafikverket 
• att en politisk lobbygrupp utsetts för att stärka kommunens infrastrukturarbete och 
• att frågan kan hänskjutas till lobbygruppen 

 
Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad.   

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 68  Dnr KA 2019/1142 

Ansökan om drift av skolgårdsparkering vid Smögens skola 2020 och 
framåt 
Smögens IF och Smögens Öråd önskar i en skrivelse till kommunen hyra Smögenskolans skolgård 
sommartid för att bedriva avgiftsbelagd parkering. 
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-09-30 
Skrivelse inkommen 2019-09-19 
 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S), Bengt Sörensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
kommunstyrelsen har beslutat (2018-11-28 § 213) att parkeringsverksamhet, såvida detta inte 
strider mot andra beslut, ska drivas i kommunal regi. 
 
Pär Eriksson (C), Lars Kinnmalm (M) och Susanne Aronsson de Kinnaird (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larsson och Bengt Sörenssons förslag mot Pär Eriksson 
m.fl. förslag och finner att utskottet antar Pär Eriksson m.fl. förslag. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Smögenskolans skolgård kan bli föremål för en omfattande ombyggnation inför 2020 varför det i 
dagsläget inte går att uttala sig om hur stor yta som kommer att kvarstå för parkering sommartid om 
ens någon yta alls blir kvar till detta.  
 
Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen att besluta att tacka Smögens Öråd och Smögens 
IF för erbjudandet men konstaterar att mot bakgrund av detta tacka nej. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 69  Dnr KA 2019/373 

Taxa 2020 för parkeringar 
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 2750 tkr inför 2020.  
 
Nu aktuellt ärende avser taxan för parkeringarna. 
 
Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. 
Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar och husbilar rullar på gatorna. 
Avgifterna är ett sätt att finansiera kommunens kostnader med intäkter från våra besökare till 
förmån för kommunmedlemmarna. 
 
Förvaltningen föreslår att taxan för parkeringar bibehålls på 30 kr/h inför 2020. 
 
Förvaltningen anser att då taxan höjdes med 50% inför 2019 är det svårt att motivera ytterligare 
höjningar redan inför 2020. Förvaltning avser att återkomma inför 2021 med förslag på höjning av 
parkeringstaxan med ytterligare 5 kr/h.  
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-09-19 
 

Yrkande 

Pär Eriksson (C) yrkar, då omsättningen på parkerade bilar fortfarande är låg, att taxa för 
parkeringar höjs med 5 kr/h att gälla från den 1 januari 2020 och tills vidare. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Pär Erikssons förslag och finner att utskottet antar denna.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar taxa för parkeringar höjs med 5 kr/h att gälla från den 1 januari 2020 och 
tills vidare.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 70  Dnr KA 2019/001218 

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 
Vid kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor sammanträde 2019-09-18 kom frågan upp om 
budgetposten "Enkelt avhjälpta hinder" finns kvar. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att utreda var det finns behov av 
och anskaffa hjärtstartare till dessa platser. 
 

Skickas till 

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor, för kännedom 
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KSTU § 71  Dnr KA 2013/000547 

Drift av hamnar i egen regi 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att skjuta fram projektet gällande 
hamnutredning till hösten 2020 i avvaktan på ytterligare underlag, från drift i egen regi efter 
två säsonger, är framtagna. 
 
Kommunstyrelsen föreslås att besluta att drift av hamnar sker i egen regi fram till hösten 2020. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSTU § 72  

Information 
Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades om följande ärenden; 

• Stabilitetshöjande åtgärder i Hunnebostrands hamn 
• Mötet med Rambo och Västvatten 2019-09-18 
• Uthyrning av lokal Ringareskär 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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