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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2018-05-09 kl 08.30 - 14:00,  
ajournering lunch 12:20 - 13:00 
 

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

 

Övriga deltagare 
Eveline Savik, förvaltningschef  
Peter Bergman, räddningschef § 38 
Daniel Jarnrot, hamnansvarig §§ 39,40, 43-46  
Martin Andersson, projektledare §§ 47-48 
 

Erik Österlund, ekonom §§ 41-42 
Johan Fransson, mark- och exploateringsing. § 49  
Amanda Jansson, plan- och exploateringschef  
§§ 49-50  
Maria Ceder Askman, sekreterare 
 
 

Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset 2018-05-15 kl. 15:00 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Hilbert Eliasson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-05-09 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-05-16 - 2018-06-07 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 37 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärenden som utgår; 

• 2018/000237, glassvagn Smögen 
 

 
Ärende som tillkommer; 

• Förfrågan gällande arrende Kyrkogårdsviken på Smögen 
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KSTU § 38 

Fiskhamnsgatan Smögen - information 
Räddningschefen informerade utskottet om vägarna på Smögen problem med framkomlighet på 
sommaren. 
 
Vill ha reglering med att stänga av Fiskhamnsgatan under midsommarafton i första hand. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger i uppdrag åt kommunchefen att 
tillsammans med räddningstjänsten skyndsamt ta fram ett förslag innehållande kostnader samt 
konsekvensbeskrivning för avstängning av Fiskhamnsgatan på midsommarafton och även den 28:e 
juli vid Amazefestivalen 2018. 
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KSTU § 39  Dnr KA 2018/085 

Förfrågan - intresseanmälan om nyttjande av båtkran i Hunnebostrand 
Sotefjordens segelsällskap lämnade 2018-01-20 en intresseanmälan om att sköta ansvaret gällande 
bokning, nyckel m.m. för handkranen i Hunnebostrand. Föreningen har inför säsongen 2018 fått en 
ny båt som behöver tas upp och ned med jämna mellanrum. 
Kommunen har en person som ansvarar för detta uppdrag nu, men denne har lämnat önskemål om 
att sluta detta uppdrag. 
 
Ärendet har varit upp KSTU 2018-04-04 § 35. Där önskade föreningen att ett avtal skrivs med 
intressenten och att den som tar ansvaret också tar intäkterna.  
 
Kommunen kommer att få en aktiv part som har ett stort intresse att sköta kranen. 
Kostnadstäckningen för denna kran kommer att bli oförändrad. 
 

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2018-04-24 
Avtal gällande Kran vid St Görans Ö, daterad 2018-04-27 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett avtal med 
frågeställaren enligt förslag daterat 2018-04-27 och att samtidigt göra ett avslut/avräkning med den 
nuvarande hamntillsyningspersonen senast 2018-06-01. En uppföljning skall ske per 2019-01-01. 
  

Skickas till 

Hamningenjören 
Mex 
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KSTU § 40  Dnr KA 2017/843 

Parkeringsfråga, generellt för ideella föreningar 
Diskussion har påbörjats om användning av samtliga kommunala markytor. Ett antal föreningar 
önskar hyra dessa sommartid för att möjliggöra intäktsökning till sin föreningsverksamhet. Saknas i 
dagsläge är en antagen policy eller riktlinje för dessa frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfte 
därför frågan till kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-06-14 § 82 och där fick man i uppdrag att 
utreda frågan om parkeringsytor bör upplåtas till extern drift, i så fall på vilka villkor eller om de 
hellre skall drivas i kommunal regi. 
 
Extern drift av parkeringar kan ge den enskilde en möjlighet att få en bredare grund att stå på eller 
ge möjlighet att utveckla sin verksamhet. Det kan även ge en extra motivation till att medverka till 
en positiv utveckling av kommunen. 
 
Kostnaden för att sköta driften av en parkeringsyta blir mindre och enklare med dagens teknik som 
App/SMS - betalningar, dessa lösningar kräver inga stora investeringar eller dyrt serviceunderhåll. 
Kunskapen för den som vid sidan av driver en parkering kan vara bristfällig gällande hur man 
hanterar t.ex. tillstånd, skyltning mm. Det är vidare lättare att ha en huvudman när det gäller 
förändringar och justeringar i tex detaljplaner, regler eller annat. 
Om man upplåter ytor till andra aktörer för att driva parkering så behöver man ju se vilket värde 
marken har just i det området, något som finns i arrendetaxan för kommunal mark. Sedan får man 
se vad kommunen har för kostnader för ytan som t.ex. asfaltering, grusning, skyltningen m.m. och 
antingen lägga över detta på arrendatorn eller lägga på detta på arrendet. Vi har idag ett beslut som 
säger att vi ska låta det privata näringslivet få möjligheter att driva ställplatser för husbilar på av 
kommunen anvisade platser, detta ligger inom samma område. Vi har idag ett arrende gällande 
parkering och ett avtal gällande parkering som gäller föreningar.  
  
För kommunens helhet så är det bra om vi kan vara med att styra och råda över denna typ av 
övergripande verksamhet så långt det är möjligt.  

Beslutsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2018-04-27 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att, avseende skolgården på 
Smögen, erbjuda ett avtal med motsvarande villkor för 2018 som det som gäller vid tennishallen på 
Smögen.  
 
Det antecknas att kommunen enligt tidigare beslut avser att upplåta ställplatser för husbilar till 
extern drift. 
 
  

Skickas till 

Hamningenjören samt MEX 
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KSTU § 41  Dnr KA 2018/002 

Delårsbokslut jan-mars 2018 
Delårsbokslut för perioden jan-mars 2018 föreligger. 
 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut jan-mars 2018 
Delårsbokslut, målrapportering teknisk verksamhet jan-mars 2018 
Investeringsuppföljning 2018-04-17 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tillstyrker föreliggande förslag till delårsbokslut för första 
kvartalet 2018. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppmanar Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
sträva efter en budget i balans. 
 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 42  Dnr KA 2018/002 

Budgetuppföljning jan-april 2018 
Förvaltningschefen redovisade resultat budgetuppföljning jan-april 2018 samt uppföljning av 
investeringsbudget. Handlingar delades ut på sammanträdet. 
 
En kostnad från Rambo på 800 000 kr kan tillkomma gällande deponisluttäckning. 
 
Kostnader för arbete som utförs inom olika verksamhetsområden har inte fördelats i 
budgetuppföljningen. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ställer sig bakom redovisning av budgetuppföljning jan-april 
2018. 
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KSTU § 43  Dnr KA 2017/235 

Medborgarförslag om Utsiktsplats 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska rusta upp ett område i anslutning 
till Hästedalsvägens busshållplats.  
 
Vägen heter Ulebergshamnsvägen och finns i Hunnebostrand. Förslagsställaren föreslår att området 
görs i ordning genom att; 

• sly och övrigt som skymmer sikten tas bort. 
• en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning. 
• några bänkar med sittplatser placeras där. 
• området tydligt skyltas. 
• området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något 

blomsterarrangemang. 
Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter. 
 
Förvaltningen röjer regelbundet sly i området så utsikt finns numera. Möjlighet finns redan idag för 
funktionshindrande att parkera där. 
 
Förvaltningen bereder möjligheten för att placera bänkar och kommer se till att området inte 
används som upplag, så att området ska vara vackert så att den bohuslänska naturen ska vara 
inbjudande. 
 
Kommunen har en iordningställd utsiktsplats vid Linnés hand som ligger i närområdet till detta 
område. 
 
Förvaltningen arbetar utifrån fastställd projekt- och driftsbudget. 
 

Beslutsunderlag 

Drift & Projektchefens tjänsteutlåtande 2018-03-28 
Medborgarförslag om utsiktsplats 2017-02-24 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tackar motionären för förslaget och beslutar att besvara medborgarförslaget 
med att utsiktsplatsen har iordningställts enligt motionärens intentioner på den del som avser 
kommunens mark. Resterande mark vid utsiktsplatsen ligger under Trafikverkets ansvarsområde. 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med beaktande av ovanstående överväganden. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 44  Dnr KA 2017/1579 

Motion om strategi för mer cykelvänlighet 
Tina Ehn (MP) förslår i en motion att en cykelstrategi tas fram. 
 
Motionären menar att en cykelstrategi tex kan förhålla sig till  

• Att arbeta för cykelvänliga arbetsplatser. 
• Att ha tillgång till laddningsmöjligheter för elcyklar 
• Att ha säkra cykelställsplatser på strategiska platser som kollektivtrafiken 
• Att se över trafiksäkerheten runt våra skolor 
• Att arbeta för en utvecklad cykelturism och cykelleder 
• Att ha med prioritering av cykelvägar i budgetarbetet 
• Att utveckla möjlighet för lånecyklar, lånehjälmar 
• Att medverka till cykelträning och cykelutbildningar 
• Att ställa krav på exploatörer att medverka för fler cykelvägar 

 
Många av de ovan föreslagna åtgärderna utförs redan. Förvaltningen beaktar cykelperspektivet i de 
åtgärder som görs och arbetar t.ex. för att förbättra trafiksäkerheten runt våra skolor.  
 
Det finns en plan för utbyggnad av cykelvägar i Sotenäs kommun, i 12 etapper, beslutad av 
Kommunstyrelsen 2011-01-12. Politiken gör prioriteringar av kommande investeringar i 
budgetarbetet. 
 

Beslutsunderlag 

Drift & Projektchefens tjänsteutlåtande 2018-03-28 
Motion - En strategi för mer cykelvänlighet! 2017-11-08 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tackar motionären för förslaget och delar i allt väsentligt 
uppfattningen att ett aktivt arbete med cykelmöjligheter är värdefullt. Kommunen beaktar 
cykelperspektivet vid detaljplanering i samarbete med Trafikverket och arbetar utifrån av 
fullmäktige beslutad drift- och projektbudget. 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med beaktande av ovanstående överväganden. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 45  Dnr KA 2017/1144 

Motion angående behov av upprustning av park- och lekplatser i 
Hunnebostrand 
Ronald Hagbert (M), Ragnhild Selstam (M) och Nils Olof Bengtson (M) förslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att rusta upp den lilla parken vid 
Lahälleområdet/Matrosvägen på lämpligt sätt och att medel budgeteras i 2018 års budget,  
Samt att lekplatserna, den vid Konsumaffären, den vid Lahälleområdet/Matrosvägen ges en 
ansiktslyftning med lite moderna lekanordningar, även detta via medel i 2018 års budget. 
 
Förvaltningen arbetar med skötsel och underhåll av parker och gatumiljö. Arbetet sker utifrån ett 
skötselprogram för grönområden och gatumiljöer. 
 
Dialogmöten hålls kontinuerligt med samhällsföreningarna i samtliga orter. Detta görs för att ta vara 
på lokalkännedomen, dels för att skapa delaktighet och dels för att eventuellt kunna finna 
gemensamma lösningar. På detta sätt kommer våra invånare till tals. 
 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en lekplatspolicy för att ta fram en plan för framtida 
upprustning. 
 

Beslutsunderlag 

Drift & Projektchefens tjänsteutlåtande 2018-03-28 
Motion angående behov av upprustning av park och lekplatser i Hunnebostrand 2017-08-24 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

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

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 46  Dnr KA 2017/621 

Motion om program för upprustning av våra tätorter 
Britt Wall (S), Hilbert Eliasson (S) och Lars-Erik Knutsson (S) förslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett lokalt förankrat 
program för upprustning av våra tätorter i enlighet med förslaget. 
 
Motionärerna menar att tätorterna i Sotenäs kommun har formats under flera hundra år. Det finns 
gott om små torg och öppna platser, trånga men pittoreska gator och gångvägar, planteringar, parker 
med mera som tillsammans gör det trivsamt att bo här eller att besöka oss. 
 
Förvaltningen arbetar med skötsel och underhåll av parker och gatumiljö. Arbetet sker utifrån ett 
skötselprogram för grönområden och gatumiljöer. 
 
Dialogmöten hålls kontinuerligt med samhällsföreningarna i samtliga orter. Detta görs för att ta vara 
på lokalkännedomen, dels för att skapa delaktighet och dels för att eventuellt kunna finna 
gemensamma lösningar. På detta sätt kommer våra invånare till tals. 
 

Beslutsunderlag 

Drift & Projektchefens tjänsteutlåtande 2018-03-28 
Motion om program för upprustning av våra tätorter 2017-04-26 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tackar motionärerna för förslaget och avslår motionen, då en policy för 
upprustning av våra tätorter är under behandling och med beaktande av ovanstående överväganden. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 47  Dnr KA 2016/1141 

Förlängning parkeringsplats kommunhuset 
Kommunstyrelsen har 2017-02-01 beslutat att utreda möjligheten förlänga befintlig parkeringsplats 
vid kommunhuset mot Hälsans hus. Ett förslag finns nu framtaget som innebär att 24 nya 
parkeringsplatser skapas. Förslaget innebär också att man i byggentreprenaden sätter upp 
laddstolpar på befintlig poolparkering. En upprustning av befintlig parkering utmed Parkgatan med 
nya L-stöd, planteringsytor och förberedelse med tomrörsförläggning för laddstolpar planeras 
också. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov som gäller t o m 2022-06-15 finns. En ändring av detaljplanen som tillåter 
parkeringen därefter kommer att utarbetas. 
 

Beslutsunderlag 

Projektledarens tjänsteutlåtande 2018-04-26 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger i uppdrag till förvaltningen att genomföra byggandet av 
parkeringsplats enligt beskrivning ovan. Projektet finansieras genom att medel omfördelas från 
projekt 0368 Spontanidrottsplatsen och 0322 Solhagen. Bedömd kostnad 3,5 Mkr. Omfördelning 
har skett i samband med Kommunfullmäktiges bokslut för 2017. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott ger också projektledaren i uppdrag att se över möjligheten att 
spränga det bergsavsnitt som bevarats i mitten av den föreslagna ritningen och utöka antalet nya 
parkeringsplatser. 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Projektledaren 
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KSTU § 48   

Laddstolpar - information 
Projektledaren informerade utskottet om arbetet med projektet att installera laddstolpar i 
kommunen. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 49  Dnr KA 2018/410 

Överlåtelse av arrende 0611-052-1-06 & 06-052-1-03 på  
Smögenön 2:35 sjöbod och brygga 
Ärendet avser ansökan om överlåtelse av ett lägenhetsarrende till anläggningsarrende.  
Förvaltningen föreslår att avslå ansökan.  
   
Företaget Meholmen Hotell AB har ansökt om överlåtelse av arrende 0611-052-1 gällande sjöbod 
och brygga, och menar att denna sjöbod är lämplig för deras utflyktsverksamhet att förvara 
utrustning i. Meholmen Hotell AB har inkommit med ny skrivelse i ärendet om varför en sjönära 
byggnad är av väsentlig betydelse för deras verksamhet. Frågan är av principiell betydelse och 
förvaltningen hänskjuter frågan till KSTU får beslut. 
 
Förvaltningen prövar ärendet enligt jordabalken (JB) och Sotenäs kommuns sjöbodspolicy. 
 
Nuvarande arrende är en privatperson som är arrendator och är ett lägenhetsarrende. Det ändras till 
ett anläggningsarrende om arrendatorn är ett företag. 
Förutsättning för anläggningsarrende enligt jordabalken är att den för arrendatorns del är en 
väsentlig del av verksamhet.  
I sjöbodspolicyn står det principer för anläggningsarrende (Sjönära byggnad). Det är 6 punkter som 
är uppräknade och en av dem säger: 
För att medge arrende i sjönära läge skall verksamheten ha stort behov i sådant läge.  
 
Förvaltningen anser inte att den utflyktsverksamhet som beskrivs i deras skrivelser är av den art att 
den är väsentlig för deras huvudverksamhet. 
Förvaltningen finner inte att väsentlighetsvillkoret är uppfyllt i enlighet med jordabalken för att 
uppfylla ett anläggningsarrende för sjönära byggnad. Lägenhetsarrende för sjöbod kan inte ges till 
andra än privat personer. Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-04-25 
Ansökan om överlåtelse av arrendeavtal 
Skrivelse Meholmen Hotell AB 2017-10-03 
Delegationsbeslut från 2017-10-12 
Skrivelse från Meholmen Hotell AB 2018-03-21 
 

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) yrkar bifall till sökandens ansökan om anläggningsarrende. 
 
Roland Mattsson (M) yrkar bifall till Hilbert Eliassons yrkande samt tilläggsyrkar ett förtydligande 
att arrendeområdet endast får användas i enlighet med vad som anges i ansökan 2017-10-03. 
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forts. KSTU § 49 Dnr KA 2018/410 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Hilbert Eliassons och sitt egna förslag 
och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott antar detta. 
 
Ordförande ställer proposition på sitt egna tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslutar att bevilja ansökan om anläggningsarrende med ett 
förtydligande att arrendeområdet endast får användas i enlighet med vad som anges i ansökan  
2017-10-03. 
 
 

Skickas till 

Plex-avdelningen  
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KSTU § 50   

Sjöbodsprojekt - information 

Plan- och exploateringschefen informerade tekniska utskottet om hur sjöbodsprojektet planeras med 
tanke på personaltillgång. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 51  Dnr KA 2018/332 

Ljusfestival på Smögen i september - information 

Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades kort om den ansökan som kommit till oss 
remissvägen gällande ljusfestival på Smögen i september. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 52  Dnr KA 2018/200 

Remiss - ansökan om upplåtelse av kommunal mark för uteservering i 
anslutning till Br. Samuelsson fiskexport A087.942/2018 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit en remiss från polisens tillståndsmyndighet gällande 
en ansökan om att få uppföra en uteservering på 12 x 3 meter utanför den inglasade uteserveringen 
vid Br. Samuelssons på Fiskhamnsgatan, Smögen. De vill ha serveringen uppe året runt p.g.a. att 
det är en verksamhet som är igång året runt. 
 
Idag finns ett fåtal kommunala allmänna parkeringsplatser sam parkeringsmöjlighet för personer 
med handikapptillstånd på den sökta ytan. Dessa få p-platser nyttjas av många olika aktörer under 
nästan hela kalenderåret förutom under tidsperioden 1:e juni t o m 31:e augusti då det råder förbud 
mot trafik med fordon utan tillstånd på Fiskhamns-gatan. Ytan framför verksamheten tjänstgör då, 
viss tid på dygnet, som vändzon eller ”väntzon” för varutransporter som anländer med varor till de 
krogar och affärer längs Smögenbryggan.  
 
Fiskhamnsgatan på Smögen ingår även i den lokala Trafikföreskriften gällande p-förbudsområde 
och detta innebär att man endast får parkera sitt fordon på anvisad plats. Väljer man att ta bort dessa 
parkeringar kommer det troligtvis att påverka många aktörer på ett negativt sätt genom att 
exempelvis kunder väljer att åka och handla på annan plats där parkeringsmöjligheten blir betydligt 
enklare. Denna parkeringsplats, oavsett årstid, är oftast fullbelagd.  
 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2018-04-23 
Trafikingenjörens yttrande 2018-04-23 
Karta 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tillstyrker uteservering under perioden 1:e juni t o m  
31:e augusti 2018 men avstyrker ansökan om att ha serveringen uppe året runt då platsen avses för 
parkering vinterhalvåret. 

 

Skickas till 

Tillståndsmyndigheten 
Diariet 
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KSTU § 53  

Inkommen handling gällande arrende sjöbod Kyrkogårdsviken 
En förfrågan har inkommit gällande sjöbodarrende i Kyrkogårdsviken på Smögen. Arrendatorn 
önskar att sälja sin sjöbod till en norsk intressent och önskar därför att arrendet överlåts till denna 
eventuella köpare.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag 
att utreda ärendet vidare för handläggning av mark- och exploateringsingenjören. 
 
Nuvarande arrendator uppmanas att råda intressenten att kontakta näringslivsutvecklaren för vidare 
diskussion. 
 

Skickas till 

Plan- och exploateringschefen 
Näringslivsutvecklaren, för kännedom 
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