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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2019-10-28 kl. 13:00 - 15:30 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Mathias Bruno (M) 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 
 

Jan-Olof Larsson (S), vice ordförande 
 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef  
Daniel Jarnrot, hamnansvarig §§ 73-77 
Niklas Nilsson, mark- och exploatering § 78 
 

Johan Fransson, plan- och exploateringschef 
§§ 78-82 
Sandra Andersson, projektledare § 82 
Susanne Jakobsson, trafikingenjör § 82 
Göran Säwe, fastighetschef § 82 
Ulrica Constin, sekreterare 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset kansliavdelningen 2019-11-04 kl. 11:00 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-10-28 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-11-04 -- 2019-11-26. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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KSTU § 73 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Information kring Ringareskär, Rambo gemensamma sopkärl samt sjöbodspresentation 
under Övriga frågor. 
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KSTU § 74  Dnr KA 2019/372 

Utvärdering gästhamns taxa 2019 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2019-04-25 §25 ska en uppföljning av taxehöjningen på volym 
och beläggningsgrad göras efter säsongen 2019. 

Analys  
Inför säsongen höjdes den gällande taxan i snitt med 15% vilket var en stor höjning mot tidigare år. 
Eftersom antalet gästnätter är något som minskat stadigt, brukar jämförelse med andra hamnar ske 
genom att titta på hur många gånger varje plats hyrs ut. En hamn som har mycket bra beläggning 
har en omsättning på mer än 50 ggr/plats, som tex Marstrand och Strömstad. En hamn som har en 
bra beläggning har en omsättning på mellan 40-50 ggr/plats, som tex Hunnebostrand och Smögen. 
En hamn som ligger på en omsättning under 25 ggr/plats har en dålig beläggning, som tex 
Hasselösund och Väjern. 
  
Samtidigt fortsatte trenden med att båtarna blir större (längre och bredare), denna ökningen var i år i 
snitt 20% (Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Malmön). Här saknas uppgifter tillbaka i 
tiden på de som har varit ute på arrende, men de som vi har kontakter med ser även denna trend. 
Många pratar om att ändra taxorna från längd till bredd och så har även en del gjort som tex Båstad. 
Denna typ av taxa förekommer även på flera platser i Norge. Man kanske skulle gå längre i detta 
och ha en taxa som är relaterad till ytan dvs en kvadratmetertaxa. Denna skulle ge den mest rättvisa 
taxan då man både tar hänsyn till längd och bredd. 

Ekonomi  
Den nya taxan skulle ge kommunen ett tillskott på 600 tkr i budgeten. Resultatet efter säsongen 
visar att höjningen gav en ökad intäkt med 632 tkr och detta trots att volymen gästnätter minskade i 
snitt med 8% i våra hamnar. Men eftersom trenden med större båtar fortsatte så gav inte 
volymminskningen någon effekt på resultatet. 
 
Kostnaderna har ökat på gästhamnssidan då den interna hyran från tre hygienanläggningar inte varit 
med i budgeten vilket ger en ökad kostnad på 260 tkr och att vi ska driva sju i stället för tre hamnar 
vilket ger en ökad kostnad på 100 tkr. KSTU har gett förvaltningen i uppdrag att minska 
kostnaderna med 10%, vilket motsvarar 300 tkr. Effekten ska komma redan 2019. Vid 
delårsbokslutet per augusti 2019 visade verksamheten på ett överskott på 653 tkr. 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-10-14 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige tar del av utvärderingen och konstaterar att höjningen inte har haft någon 
direkt påverkan på volym eller beläggningsgrad, utan att den minskning som har skett har naturliga 
förklaringen i den variation som förekommer mellan säsongerna. 
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forts. KSTU § 74 Dnr KA 2019/372 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att komplettera ärendet med 
detaljerad översikt av budgeten. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2019-10-28 | §§ 73-82 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2019\KSTU 
Protokoll 2019-10-28.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6 (14)
 

 
 

KSTU § 75  Dnr KA 2019/1269 

Taxa 2020 för gästhamnar 
Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Bovallstrand, 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 ett nollresultat i budgeten 
för gästhamnarna, föreslås justering av gällande prissättning. 
 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-10-14 
Förslag till taxa 2020 bilaga 1/ 2019-10-10 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar taxa för gästhamnar enligt taxa daterad 2019-10-10 att gälla från den  
1 januari 2020 och tills vidare. Om inte annat beslutas räknas taxan upp årligen med KPI.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 76  Dnr KA 2018/997 

Medborgarförslag - förbättringar på badplatsen Hästedalen, 
Hunnebostrand 
Et medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att det skulle behövas flera roliga 
saker på badplatsen Hästedalen i Hunnebostrand, att hopptornet skulle behövas ses över och bl.a. 
halkmattor, fler toaletter med städning oftare m.m. 
 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-07-19 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå inrättandet av ett äventyrsbad. 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla en fortsatt översyn av trappor och hopptorn så de inte ska 
vara farliga och att beakta de synpunkter som framkommit gällande stickor, halkmattor, klotter och 
räcken. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 77  Dnr KA 2019/542 

Medborgarförslag - önskemål om Hundbadplats, Hunnebostrand 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att det skulle behövas ett hundbad 
i Hästedalen. 
 
Förslagsställarna anser att kommunen med små medel och för många som behöver, borde 
anlägga/skylta en plats för hundar att bada på i Hästedalen. Förslagsställarna föreslår viken till 
höger om barnbadet, denna används inte av speciellt många och botten är dålig(stenar). 
Genomförande borde ske innan säsongen 2019 och behöver bara vara en skylt med information. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål 

Ett rikt fritids - och kulturutbud 
En attraktiv besökskommun 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi 
Budget/Investering 
Skyltar   7 
Total kostnad  7tkr 

Analys 
I kommunens lokala ordningsföreskrifter får man inte ha hund på ordnad badplats. 
Badplatsen i Hästedalen ligger under denna paragraf. 
Platsen som föreslås är planerad att inom den närmaste tiden inrymma en handikapramp. 
Viken som ligger bortom badstranden i Amundalen mot Ulebergshamn ligger utanför 
badplatsområdet och skulle kunna användas för detta ändamål. Det finns ett servitut på del av 
sträckan, men direkt innan eller efter detta skulle en plats kunna vara möjlig. 
Förvaltningen har pratat med samhällsföreningen i Hunnebostrand om detta och deras åsikt är att 
placering längst norr ut nog skulle vara bäst. 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2019-07-19 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget att inrätta en hundbadplats i anslutning till 
Hästedalens bad i viken norrut efter badstranden i Amunddalen.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 78  Dnr KA 2018/1255 

Sjöbodsprojekt - Arrende 06-061 och sjöbodsfastighet Smögenön 1:95 
Kommunen har uppmärksammat att arrendatorerna till sjöbodsarrende 06-061 äger en privat sjöbod 
på fastigheten Smögenön 1:95, vilket strider mot deras arrendekontrakt. Arrendatorn önskar behålla 
arrendet samtidigt som de har kvar sin privata sjöbod på Smögenön 1:95 då den används för 
handelsverksamhet.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-10-16 
KSTU 1996-06-14 § 89 
KSTU 2019-01-01 § 66 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att upprätta nytt arrendeavtal, då parterna annars 
riskerar att hamna i ett avtalslöst förhållande, att gälla till och med 2020-12-31, i enlighet med 
rådande sjöbodsinventering med nuvarande arrendatorer till arrende 06–061, trots att dessa äger del 
i den privata sjöbodsfastigheten Smögenön 1:95. 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 1:95.  
 
Eventuell förlängning av avtal gäller under förutsättning att avtalet följer kommande sjöbodspolicy. 

Beslutet skickas till 

Sökande 
 

Reservation 
Jan-Olof Larsson (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation. 
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Skriftlig reservation: 
I beslutstexten står det: 

”Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att upprätta nytt arrendeavtal, då parterna annars 
riskerar att hamna i ett avtalslöst förhållande,” 
 
Socialdemokraternas uppfattning är att så inte är fallet. I nuvarande avtal framgår det att: om ingen 
av parterna säger upp avtalet så löper det vidare. 
Så vår uppfattning är att vi inte behöver teckna ett nytt avtal. I stället anser vi att kommunen borde 
låta avtalet löpa ytterligare ett år.  
Under detta år skall denna fråga diskuteras politiskt som så många andra frågor som bör rättas ut 
och som inte stämmer med sjöbodspolicyn. 
I beslutstexten har Moderaterna och Centerpartiet också lagt till texten: 

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 1:95. 

Det finns inget sådant sådant beslut i kommunen och vi vänder oss emot att det görs en sådan 
utfästelse. Moderaterna och Centerpartiet kan inte utlova detta för än ett sådant beslut eventuellt är 
tagit. 
Vi har idag en gällande sjöbodspolicy vilken KSTU skall rätta sig efter. Majoritetens förslag 
innebär att den nuvarande sjöbodspolicys sätts ur spel och att alla kommunmedlemmar inte 
behandlas lika. Vi socialdemokrater anser inte att vi kan förändra reglerna i förväg innan en översyn 
gjorts av policyn. 
  
Jan-Olof Larsson (S) 
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KSTU § 79   

Tydliga relationer VA-plan - information 
Tf Plan- och exploateringschef ger information kring samarbetsavtal avseende kommunernas VA-
verksamhet, prioriteringslista VA-rörnät samt förtydligande av relationer kring VA-plan. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 80  Dnr KA 2019/509 

Hästskobacke Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 
Ärendet avser införande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för vatten, spillavlopp 
och dagvatten för 30 fastigheter inom området Hästskobacke på Malmön. 
 
Hästskobacke Fritidsförening ekonomisk förening har ansökt om anslutning av allmänna 
vattentjänster med funktion året runt. Området som i så fall skulle ingå i verksamhetsområdet för 
vatten, spillvatten och dagvatten är beläget i området Hästskobacke på Malmön och består totalt av 
30 fastigheter. 
  
I dagsläget är området anslutet till allmänna VA i en punkt ca 150 meter från området. Ledningarna 
är i dag för sommaranvändning. KSTU beslutade 2015-08-19 § 53 prioritering för 2015–2025 för 
utbyggnad av VA-ledningar inom kommunen. Detta område är nu först i prioriteringen och Sotenäs 
Vatten AB vill innan de börjar anlägga ledningar i området ha ett beslut om verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster.  

Skäl för beslutet 
Genom beslut om verksamhetsområde säkerställs att vattenförsörjning och avlopp ordnas och 
Sotenäs Vatten AB kan ta ut avgifter i enlighet med sin taxa för föreslagit område.  
 
Beslutet innebär att KSTU:s prioriteringsbeslut från 2015 genomförs.  
 

Beslutsunderlag 

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-10-14 
Bilaga 1, karta över området 
Bilaga 2, KSTU:s prioriteringsbeslut 2015-08-19 § 53 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvattenfastighet enligt bifogad karta gällande fastigheterna: 
Malmön 1:327 - 1:355 
Malmön 1:610 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningen att till Kommunstyrelsen komplettera 
ärendet med underlaget som visar hur många i det tilltänkta verksamhetsområdet som är positiva till 
att vattenförsörjning och avlopp ordnas. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Tf. Plan- och exploateringschef 
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KSTU § 81  Dnr KA 2019/1128 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten Ekelidsberget 
Bovallstrand 
Ärendet gäller frågan om nytt verksamhetsområde för vatten och spillavlopp ska bildas på 
Ekelidsberget inom detaljplan för del av Finntorp 2:99 och 2:238 laga kraftvunnen 2016-03-15. 
Detta efter att området nu exploateras och tomter börjar säljas.   
 
Efter utbyggnad av detaljplan för del av Finntorp 2:99 och 2:238, lagakraftvunnen 2016-03-15 och 
tomter börjar försäljas ansöker Sotenäs Vatten AB om att verksamhetsområde för vatten och 
spillavlopp bildas för området. Det är 12 fastigheter som berörs av detta verksamhetsområde. 
Finntorp 2:307 - 2:312 samt Finntorp 2:318 - 2:323 
Inrättande av verksamhetsområde är en del av genomförandet av detaljplanen och följer av 
planbestämmelserna, se utdrag ur detaljplan i bilaga  
 

Skäl för beslutet 
Genom beslut om verksamhetsområde säkerställs att vattenförsörjning och avlopp ordnas och 
Sotenäs Vatten AB kan ta ut avgifter i enlighet med sin taxa för föreslagit område.  
 

Beslutsunderlag 

Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-10-15 
Bilaga 1 Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2019-10-15 
Bilaga 2, utdrag ur detaljplan 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvattenfastighet enligt bifogad karta gällande fastigheterna: 
Finntorp 2:307 - 2:312 
Finntorp 2:318 - 2:323   

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningen att till Kommunstyrelsen komplettera 
ärendet med dokumentation avseenden efterbesiktning och övertagande av detsamma. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Tf. Plan- och exploateringschef 
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KSTU § 82   

Information 
Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades om följande ärenden; 
 

• Uppföljning MEX-ärenden 
• Hunnebohemmet 
• Infrastrukturplan 
• Övriga frågor, information 

o Ringareskär 
o Rambo – gemensamma sopkärl 
o Sjöbodspresentationen 

 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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