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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2019-02-12 kl. 13:00 

 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 

Lars Kinnmalm (M) 

Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 

 

Bengt Sörensson (S) 

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 

Daniel Jarnrot, t.f. drift- och projektchef 

 

Åsa Olsson, sekreterare 

 

 

 

Justerare Bengt Sörensson (S) 

Justering Kommunhuset 2019-02-12 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   

Ordförande    

 Pär Eriksson   

Justerare    

 Bengt Sörensson 

 

  

 

Anslag/bevis 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-02-12 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2019-02-13 - 2019-03-06. 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   

 Åsa Olsson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(2)
 

 

 

KSTU § 10  KA 2018/001019 

Taxa kommunala gästhamnar 2019 och tillsvidare 

Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön.  

Enligt beslut i kommunstyrelsen (KS) 2018-11-28 ska kommunen även driva Smögen, Hasselösund 

och Bovallstrand i egen regi under säsongen 2019. Dessa har som Kungshamn och Hunnebostrand 

en högre servicegrad och därför bör taxan vara lika som dessa. 

 

Gästhamnarna är populära utflyktsmål som bidrar till den lokala turistnäringen framförallt på 

högsäsong. De slits och behöver underhållas kontinuerligt för att vara säkra och för att uppfylla 

gällande regler och önskemål. Vissa åtgärder belastar driftsresultatet direkt medan investeringar 

belastar driften som kapitaltjänstkostnader när de aktiveras. 

 

Taxan som gäller nu är tagen i kommunfullmäktige 2018-11-22 § 155 och ska gälla från  

2019-01-01 och tills vidare. Gästhamnstaxan i Sotenäs kommun är olika beroende på säsong. 

Högsäsongstaxan ligger i nivå med grannkommunernas avgifter. För att kunna följa beslutet i KS 

om kommunal drift av alla gästhamnar så behöver kommunen justera/komplettera gällande taxa så 

att den även gäller för Smögen, Hasselösund och Bovallstrand. 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskott önskar även ett förslag på taxejustering som ska kunna ge ett 

nollresultat.  

Beslutsunderlag 

T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-02-01 

Bilaga 1 Föreslagen taxa 2019 Gästhamnar (förändringar är markerade med röd text) 

Bilaga 2 Jämförelse  

Bilaga 3 Taxa för ett nollresultat 

Bilaga 4 Jämförelse entreprenör - kommun 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med ett förslag på 

taxejustering som ska kunna ge ett nollresultat. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar komplettering av taxa enligt bilaga 4 (motsvarande entreprenörernas taxa 

2018) för gästhamnarna på Smögen, Hasselösund och i Bovallstrand att gälla från och med den 1 

april 2019 och tills vidare. 

 

Det antecknas att taxa antagen i kommunfullmäktige 2018-11-22 § 155 för gästhamnarna i 

Kungshamn, Hunnebostrand, Väjern och Malmön gäller tillsvidare. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2019-02-12 kl. 13:00 - 15:00 
 

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

Bengt Sörensson (S) 
 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Daniel Jarnrot, t.f. drift- och projektchef §§ 14-18 
Amanda Jansson, plan- och exploateringschef § 16 
 

Therese Johansson, mark- och 
exploateringsingenjör § 16 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Bengt Sörensson (S) 

Justering Kommunhuset 2019-02-14 kl. 16:00 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Bengt Sörensson 
 

  

 

Anslag/bevis 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-02-12 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-02-15 - 2019-03-08. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(11)
 

 

 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Remissvar - Motion fritt wifi ............................................................................................................... 4 
Infrastrukturplan - information ............................................................................................................ 5 
Förlängning parkeringsplats kommunhuset ......................................................................................... 6 
Uppföljning av nyttjande av handdriven/båtkran i Hunnebostrand ..................................................... 7 
Kommunalt arrende för bryggor, samfälligheten S:7 Bovallstrand ..................................................... 8 
Ekonomi - bokslut 2018, information ................................................................................................ 10 
Ekonomi - internbudget 2019 och styrande verksamhetsmål - information ...................................... 11 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(11)
 

 

 

KSTU § 11 

Fastställande av dagordning 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(11)
 

 

 

KSTU § 12  KA 2017/1126 

Remissvar - Motion fritt wifi  

Britt Wall (S) föreslår i en motion att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda kostnader och möjligheter för att inför fritt Wi-Fi på ett antal strategiska platser i hela 
kommunen, även landsbygden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-22 § 203 att återremittera ärendet för att utreda och belysa 
vilka områden som är lämpliga, samt strategi och ekonomi. 
 
En utredning genomfördes i projekt 0307 Fiberanslutningar fastigheter. 
Strategin var att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - gästhamnsområden i centralorterna intill 
kommunala fastigheter. 
 
Därmed utreddes inte landsbygden i detta projekt. 
 
Boende på landsbygden hänvisas bland annat till Askum Fiber, som är en ekonomisk förening 
bildad av ideella krafter, som kan förse fastigheter i området med ett snabbt och säkert bredband. 
Föreningen är öppen för samtliga fastigheter i området och arbetar för att bygga ett optiskt 
fibernätverk i Sotenäs kommun.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har slutfört arbetet med att införa fritt Wi-Fi på strategiska platser - 
gästhamnsområden i centralorterna intill kommunala fastigheter. 
Medel var avsatta för ändamålet i projekt nr 0307. 
 

Beslutsunderlag 

Projektledarens tjänsteutlåtande 2019-02-12 
Motion Fritt Wi-Fi i Sotenäs kommun 2017-08-16 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige besvarar motionen med att arbetet är genomfört. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(11)
 

 

 

KSTU § 13  KA 2019/000170 

Infrastrukturplan - information 

Ingen ny information har tillkommit i ärendet. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(11)
 

 

 

KSTU § 14  KA 2016/000141 

Förlängning parkeringsplats kommunhuset 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-07 att utreda möjligheten att förlänga den 
befintliga parkeringen mot Hälsans hus. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-06-15 om bygglov för att förlänga befintlig parkering mot 
Hälsans hus med 24 parkeringsplatser. Bygglovet har vunnit laga kraft och gäller alltjämt. 
 
Kommunstyrelsen har under 2018 beslutat att avsätta totalt 3,750 mkr. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU) beslutade 2018-05-09 § 47 att förlänga befintlig 
parkeringsplats mot Hälsans hus med 24 platser. KSTU gav samtidigt ett uppdrag att se över 
möjligheten att spränga det bergsavsnitt i mitten som bevarats vilket innebär att ytterligare 5 
parkeringsplatser dvs. totalt 29 platser skapas.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2018-09-06 bygglov för åtgärden med sprängning av bergsavsnittet 
som skulle ge 29 platser. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som nu upphävt detta bygglov. 
 
Utifrån kommunens ekonomiska situation där kommunens ska spara närmare 40 mkr i den dagliga 
verksamheten de närmaste fyra åren föreslås investeringsutgiften om 3,750 mkr för parkerings-
platser vid kommunhuset att avbrytas tills vidare. 

Beslutsunderlag 

Projektledarens tjänsteutlåtande 2019-01-21 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att skjuta fram projektet tillsvidare. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till omfördelning av 
avsatta medel i samband med årsbokslut 2018. 
 
Kommunstyrelsen tekniska utskotts ledamöter tar ansvar för att informera sina respektive partier om 
beslutet samt ger förvaltningen i uppdrag att informera de anställda. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att avbryta planarbetet samt att skjuta 
fram projektet tillsvidare. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Drift- & projektenheten 
Projektledaren 
Planenheten 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(11)
 

 

 

KSTU § 15  KA 2018/000085 

Uppföljning av nyttjande av handdriven/båtkran i Hunnebostrand 

Enligt beslut i kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-05-09§39 skulle en uppföljning av avtal om 
kranskötsel göras i början av 2019. Uppföljningen skulle vara med tyngdpunkten på ekonomin, men 
även vilken erfarenhet förvaltningen haft. 
 
Kranen används för att ta upp båtar med hjälp av en handvevad kran, behovet av denna typ av 
service minskar stadigt eftersom hanteringen är svår och kräver att den som använder kranen har 
rätt kunskap. Kostnaderna har varit minimala men ett snitt på ca 1 000:-/år under en femårsperiod, 
varav merparten avser besiktning och vajerbyten. Avtalet fördelar att det är entreprenören som 
hanterar alla bokningar, listor på de som använt kranen och kommunen tar intäkterna och kostanden 
för besiktningen. Som ersättning får entreprenören 25% av intäkterna.  
 
Kommunen har med det nya avtalet fått en entreprenör som aktivt är intresserad av att kranen sköts 
och underhålls. Någon försämrad nettokostnad som kan relateras till avtalet kan inte noteras, utan vi 
ser ett stadigt minskat behov av denna service. 
 

Beslutsunderlag 

T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-02-01 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott har fullföljt uppföljningen av ärendet. 
 

Skickas till 

Hamningenjören 
Mark- och exploateringsenheten 
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 Justerares signatur: 
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Sid: 8(11)
 

 

 

KSTU § 16  KA 2018/000109 

Kommunalt arrende för bryggor, samfälligheten S:7 Bovallstrand 

Kommunen använder hamnen i Bovallstrand för kommunala båtplatser samt gästhamn, delar av 
detta vattenområde ägs inte av kommunen utan av samfälligheten S:7 Samfälligheten ägs i nuläget 
av fyra andelsägare varav kommunen är en. För att nyttja någon annans mark behövs ett 
nyttjanderättsavtal exempelvis i form av arrende. 
 
Förhandling har pågått mellan kommun och andelsägare vilket lett fram till ett arrendeavtal där 
kommunen som arrendator äger rätt att använda nuvarande delar av samfälligheten samt framöver 
förändra arrendeområdet. 
   

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-01-29 
Förslag till arrendeavtal, 2018-000109 daterad 2019-02-11 med kartbilaga  
Beräkningsmall 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna upprättat arrendeavtal med nummer 
2018-000109, daterat 2019-02-11.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att tillägga verifiering av 
avtalsparternas juridiska giltighet och att detta kompletteras till handlingarna. 

 

Skickas till 

Samfälligheten S:7 Bovallstrand 
Plan- exploateringsenheten 
 
 

Reservation 

Bengt Sörensson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 
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forts. KSTU § 16  KA 2018/000109 

Bilaga, reservation 
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 Justerares signatur: 
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Sid: 10(11)
 

 

 

KSTU § 17  KA 2018/000003 

Ekonomi - bokslut 2018, information 

Förvaltningschefen informerade om ekonomiskt utfall 2018, personalfrågor och uppföljning av 
målen för kommunstyrelsens tekniska verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 

Investeringsuppföljning kommunstyrelsen 2018 
Kommunstyrelsens tekniska verksamheter bokslut 2018 
Nämndsrapport bokslut 2018 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Sid: 11(11)
 

 

 

KSTU § 18  KA 2018/000001 

Ekonomi - internbudget 2019 och styrande verksamhetsmål - 

information 

Förvaltningschefen presenterade förslag till styrande verksamhetsmål 2019 – 2020  
samt internbudget 2019 för kommunstyrelsens tekniska verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 

Internbudget och styrande verksamhetsmål KSTU 2019-01-29 
Målarbetet 2019 bilaga 2. 
Bilaga 3 till internbudget och styrande verksamhetsmål 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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