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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2021-10-14 Kl. 09:00 - 15.00 
Mötet ajourneras 12:00 - 13:00 
 

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

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

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef, §55-58 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef, via 
teams, §58, 60, 65-66 
Göran Säwe, fastighetschef, via teams, §58 
Tomas Wallin, anläggningschef, via teams, §58 
Martin Andersson, projektingenjör, via teams, §58  
Mats Andresen, Rambo AB, via teams, §§56-57 
Anja Wallin, Rambo AB, via teams, §§56-57 
Mattias Nolblad, Rambo AB, via teams, §§56-57 
 
 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Håkan von Dolwitz, Plan- och byggchef, via 
teams, §55-66 
Alicia Thyrsson, mark- och 
exploateringsingenjör, -via teams, §61 
Emelie Andersson, mark- och 
exploateringsingenjör, via teams, §59, 63-64 
Celine Hennström, mark- och 
exploateringsingenjör, via teams, §62 
 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2021-10-19 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson (S) 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-10-14 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-10-19 - 2021-11-10. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 55 

 
Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Information - Fontäner 
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KSTU § 56 

 

Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI) - information av Rambo AB 
Rambo AB informerade Kommunstyrelsens tekniska utskott om samarbetet med Förpacknings- och 
tidningsinsamling (FTI). 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 57  2021/691 

 

Renhållningstaxa 2022 

Beskrivning av ärendet 

Grundprinciperna i taxekonstruktionen föreslås vara densamma som i tidigare taxa, en grundavgift 
och en hämtningsavgift. Däremot har vi sett över fördelningen mellan de olika kundkategorierna 
vad gäller nyttjandet av de delar som skall täckas av grundavgiften.  
Grundavgift ska finansiera kostnader för markarrende, drift och underhåll av kommunens 
återvinningscentraler, hantering och behandling av hushållens farliga avfall samt administration, 
kommunikation, planering, utveckling och andra kostnader av övergripande karaktär. Nytt är att 
grundavgiften även ska finansiera insamling av returpapper från publika insamlingsplatser.  
Hämtningsavgift ska täcka kostnaderna för hämtning och behandling av restavfall samt kärl-
kostnader för privathushållen. Flerfamiljshus och verksamheter köper kärl eller hyr av Rambo.  
1 april 2020 infördes en skatt på avfallsförbränning med 75 kr per ton, skatten höjdes med 25 kr per 
ton till 2021 och kommer att öka med ytterligare 25 kr per ton till 2022. Trots ökade kostnader 2021 
höjdes renhållningstaxan endast med avfallsindex 0,78%. Nytt avtal för transporter till avfalls-
förbränning tecknades 1 juni 2021, avtalet innebar en höjning med 2%.  
Rambo föreslår en omfördelning av taxeuttaget mellan grundavgifter och rörliga avgifter för de 
olika kundkategorierna.  
För privathushållen föreslår Rambo en höjning av grundavgiften med 120 kr per hushåll och år, den 
rörliga avgiften blir oförändrad. Den genomsnittliga totala avfallsavgiften för privathushållen 
beräknas öka med cirka 4,5%.  
För flerbostadshus föreslår Rambo oförändrade grundavgifter per lägenhet samt en justering av 
nuvarande rörliga avgifter vilket innebär så väl höjda som sänkta avgifter. Höjning beroende på 
abonnemang beräknas som mest till 5%.  
För verksamheter föreslår Rambo en sänkning av grundavgiften samt att den rörliga avgiften 
förändras till hämtningsavgift per kärl och hämtningstillfälle.  
När det gäller avgiften för extra slang vid tömning av enskild avloppsanläggning föreslår vi en 
höjning till 212 kr per påbörjat 10-tal meter så att avgiften blir samma som övriga Rambo-
kommuner.  
Övriga avgifter regleras med avfallsindex.  
Med föreslagna justeringar kommer Sotenäs renhållningskollektiv att budgetera med ett nollresultat 
för 2022 års budget vilket innebär ett ackumulerat överskott på 500 tusen kronor vid 2022 års slut.  

Beslutsunderlag 

Renhållningsansvarigs tjänsteutlåtande 2021-07-05 
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Forts KSTU § 57 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner de ökade kostnaderna för förbränningsdelen men att den ökade 
avgiften för grundavgiften delas ut lika mellan alla abonnenter, både privathushåll och företag.  
 
Kommunstyrelsen ger Rambo AB i uppdrag att presentera en sammanhållen prognos på 
taxekonstruktioner och taxeökningar fram till 2025 när 4 packsystemet är fullt infört. Presentationen 
skall även innehålla de planerade effektiviseringar som investeringarna medför. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 58 

 
 
Information 
- Åtgärder sommaren 2022 offentlig mark 
- Fastighetsunderhåll 
- Ärendeavverkning markförvaltning 
- VA-plan 
- Ekonomi gästhamnar 
- Kalkyl Ringen om småbåtar, sjöbodsrad med förrådsfack 
- Sättningar Kungshamn 
- Plan för genomförande strategi för kommunens väg- och cykelnät 
- Renovering fontäner 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
 
 

Protokollsanteckning 

Gällande informationspunkten fastighetsunderhåll beslutade tekniska utskottet att ge 
fastighetschefen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan över 10 år på hur vårt befintliga 
fastighetsbestånd bör utvecklas avseende reparationer och underhåll. Utgångspunkten är hur 
kommunen skall undvika en fortsatt ökning av underhållsskulden samt att minska densamma. 
Fastighetschefen skall till nästa sammanträde i november presentera en struktur (innehåll) och 
tidsplan för arbetet med denna plan. 
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KSTU § 59  2017/848 

 

Ansökan om arrende för uteplats för Långevik 1:60 

Sammanfattning 

Ansökan om arrende av 70–80 kvm mark för uteplats till Långevik 1:60.  

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägarna av Långevik 1:60 inkom med en ansökan om att köpa till ca 70–80 kvm mark till 
sin fastighet för att nyttja marken som uteplats. Sökande anser att marken mot berget faller sig 
naturligt att tillhöra fastigheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott avslog i augusti 2021 deras 
ansökan om tillköp av tomtmark till Långevik 1:60 i strandnära läge.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till tekniska utskottet för att utreda om ett 
arrendeavtal kan tecknas med fastighetsägaren och att det i avtalet säkras att allmänheten har 
tillträde till strandnära mark 

Konsekvensbeskrivning 

Det aktuella markområdet är inom strandskyddat området och beläget ca 10 m från havet. Den 
kommunala marken är idag redan ianspråktagen som uteplats samt med en jacuzzi. Sökanden 
önskar fortsätta nyttja marken som uteplats. Förvaltningen anser inte att uteplatsen är förenlig med 
ett arrende där allmänheten ska ha tillträde till den strandnära marken.  
 
Söder om Långevik 1:60 finns idag en äldre brygga längs med berget. Enligt fastighetsägarna av 
Långevik 1:60 har tidigare ägare ingått en muntlig överenskommelse med byggnadsnämnden om att 
anlägga denna brygga utmed berget. Bryggan har allmänheten haft möjlighet att nyttja genom åren. 
Berget är brant så enda möjligheten för allmänheten att kunna beträda bryggan är att passera 
området som önskas arrenderas för uteplats. Förvaltningen avser att upprätta ett nytt 
lägenhetsarrende för denna brygga.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-27  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott avslår ansökan om arrende för uteplats till Långevik 1:60 i 
strandnära läge och uppdrar åt förvaltningen att säkerställa att uppförda anordningar tas bort. 

Beslutet skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjören 
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KSTU § 60  2020/499 

 

Fiskhallen Smögen, större fiskebåtar 

Sammanfattning 

Smögens Fiskauktion AB har meddelat kommunen att man har behov av större djup vid kajen. 
Detta på grund av att deras kunder köper nya och större, mera djupgående båtar.  

Beskrivning av ärendet 

Det garanterande djupet vid nuvarande kaj är 4,5m. Förvaltningen har haft dialogmöten med 
Smögens fiskauktion där olika tekniska lösningar diskuterats. För att få en bild av djupet och vilken 
typ av botten det är gjordes under januari 2020 gjordes en s.k. multibeamekolodning med sub-
bottomprofiler av inseglingen och hamnen. 
 
Botten består till största delen av berg och djupet längs med hela kajen mättes till 5,5 m. 
Förvaltningen undersökte även djupet på 5 respektive 10 m avstånd från kajen. Detta för att få en 
bra bild av situationen och vilka lösningar som kunde vara möjliga.  
 
Flera olika alternativ har undersökts. Några har fallit bort av tekniska skäl och andra av 
kostnadsskäl. Två alternativ bedömdes möjliga och tillstånd söktes för dessa i syfte att få 
Länsstyrelsens inställning i frågan och för att därefter ta fram en mer precis kostnadsberäkning. Den 
ena ansökan avsåg att lägga en flytande betongkaj rakt ut från den befintliga kajen och den andra att 
spränga ut botten längs den befintliga kajen på en sträcka om 40 m till ett djup på 7,5 m. 
Länsstyrelsen gav endast tillstånd för alternativet med sprängning längs den befintliga kajen.  
 
Smögens Fiskauktion har föreslagit att kommunen betalar investeringsutgiften men att Smögens 
Fiskauktion finansierar 75 % av den fördelat på 40 år reglerat som ett tilläggsavtal till hyresavtalet. 
Av investeringsutgiften skulle då 25 % stanna på Sotenäs kommun. I gengäld upprättas det ett 
separat avtal mellan kommunen och Smögens Fiskauktion som ger kommunen större tillgång till 
kajen under sommaren än enligt nuvarande hyresavtal. 

Yrkande 

Mathias Bruno (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att ett förslag till avtal tas fram mellan 
Sotenäs kommun och Smögens Fiskauktion. 
 
Pär Eriksson (C) yrkar på en dialog ska hållas med Smögens fiskauktion om förutsättningar före ett 
förslag till avtal tas fram. Smögens fiskauktion ska bjudas in till nästa möte. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
tekniska utskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
Ordföranden ställer proposition Pär Erikssons (C) förslag och finner att tekniska utskottet beslutar 
enligt detta. 
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Forts. KSTU § 60 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2021-07-13 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Då Smögens fiskauktion föreslår ett långsiktigt avtal avser utskottet att inhämta mer information. 
Av den anledningen återremitterar Kommunstyrelsens tekniska utskott ärendet till förvaltningen 
som kontaktar bolaget och bjuder in Smögens fiskauktions VD för dialog vid nästa sammanträde 
2021-11-09. 
 
 
 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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KSTU § 61  2020/1044 

 

Villkorsändring av arrende 01001405 på Sandbogen 1:1 

Sammanfattning 

En villkorsändring av arrende med avtalsnummer 01001405 önskar göras för att reglera arrendets 
yta samt avgift. 

Beskrivning av ärendet  

Företaget Gravarne Marina KB arrenderar ett mark- och vattenområde för upplåtelse av båtplatser 
på del av Sandbogen 1:1 och Gravarne 3:1, avtalsnummer 01001405. Kommunen har tidigare i år 
byggt om strandpromenaden som inkluderar en del av arrendeområdet. Både kommunen och 
arrendatorn önskar nu göra en villkorsändring i avtalet där den ombyggda delen av kajen exkluderas 
från arrendeområdet. 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-12 
 

Yrkande 

Pär Eriksson (C) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att skriva ett ettårigt avtal tills en samsyn 
har hittats gällande Sandbogen. Därefter kan ett nytt avtal upprättas. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Pär Erikssons (C) förslag och finner att förvaltningen antar detta.  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut  

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta avtal om lägenhetsarrende med en arrendeavgift på 134 100 kr/år och som löper på med ett 
år i sänder med en uppsägningstid på sex månader. Utskottet ställer sig positiv till samarbetet och 
ett nytt avtal kan upprättas när det hittats en samsyn gällande hela Sandbogenområdet .    

 

Skickas till 

Arrendatorn 
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KSTU § 62  2021/206 

Ansökan om överlåtelse av arrende 07-046, sjöbod på Gravarne 

Sammanfattning 

Ärendet handlar om en överlåtelse av ett sjöbodsarrende med arrendenummer 07–046 på den 
kommunala fastigheten Gravarne 3:1. En av arrendatorerna har avlidit och dödsboet ansöker om att 
få överlåta avtalet till övriga arrendatorer. Ingen av dessa är folkbokförd i Sotenäs kommun.  
 
I samma område finns det sex sjöbodar till med likvärdiga arrendeavtal som för gällande 
överlåtelse. Dessa arrendeavtal berörs utav detta ärende eftersom arrendatorerna för dessa sjöbodar 
inte heller är folkbokförda i Sotenäs kommun. Samtliga arrendeavtal bör omförhandlas.   

Beskrivning av ärendet 

Ärendet handlar om en överlåtelse av sjöbod med arrendenummer 07–046 på den kommunala 
fastigheten Gravarne 3:1. Gällande sjöbod har arrenderats av en familj. En av arrendatorerna har nu 
avlidit och dödsboet ansöker om att få överlåta arrendeavtalet till övriga arrendatorer. Ingen i 
familjen är folkbokförd i Sotenäs kommun.  
 
Marken där sjöbodarna står ägs av kommunen (Gravarne 3:1). Tidigare var marken där sjöbodarna 
står utarrenderad till företaget Kingsport, som äger en fastighet i närheten (Gravarne 3:43). De har 
arrende för flertalet bryggor i närmsta hamn och företaget arrenderar all mark emellan och runt om 
sjöbodarna i gällande område. År 2011 upprättade kommunen arrendeavtal med varje enskild 
sjöbodsägare i detta område, dock saknas kravet om folkbokföring. Det finns totalt sju sjöbodar på 
gällande plats och arrendatorerna för dessa sjöbodar är inte folkbokförda i Sotenäs kommun.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2021-05-18 att godkänna ansökan om överlåtelse av 
arrendekontrakt under förutsättning att någon av arrendatorerna är skriven i Sotenäs kommun i 
enlighet med gällande sjöbodspolicy. Samtliga arrendekontrakt (7st) som refereras till skall vid 
förnyelse inför 2022 omförhandlas och anpassas till gällande sjöbodspolicy. Avtalen som berörs i 
detta ärende är arrendena med avtalsnummer: 07–044, 07–045, 07–046, 07–047, 07–048, 07–049, 
07–050 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande från 2021-09-27 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna överlåtelsen av arrendekontrakt 07-046 
och godkänna avtalsförslaget för samtliga sju sjöbodar med tillägget att arrendeavtalet kan endast 
överföras till person skriven i Sotenäs kommun. Arvsfrågan inkluderad. 
   

Skickas till 

Samtliga arrendatorer för gällande sju sjöbodar 
Mark- och exploateringsingenjören  
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KSTU § 63  2020/693 

Ansökan om villkorsändring av arrende på Kristens holme 

Sammanfattning 

Rösholmens mack KB har inkommit med en ansökan om villkorsändring för att förlänga sitt 
arrendeavtal med ytterligare tio år.  

Beskrivning av ärendet 

Arrendatorn driver sedan lång tid tillbaka en sjömack på Rösholmen i Kungshamn och vill förlänga 
sitt arrendeavtal- 01001205 med minst tio år för att trygga kommande investeringar.  
 
Rösholmens mack har ett anläggningsarrende som är upprättat år 1995 med en arrendetid på två år 
som förlängs med ett år i sänder. År 2001 beslutades det i tekniska utskottet att arrendetiden skulle 
förlängas till 10 år och därefter förlängas med 1 år i sänder som tidigare. År 2011 ansökte 
Rösholmens mack KB om att återigen få en förlängd arrendetid på 10 år. Arbetsutskottet beslutade 
då att godkänna att arrendeavtal upprättades enligt då gällande villkor och pris om en period av tio 
år. Dock upprättades aldrig något nytt avtal.  
 
Arrendeavgiften för år 2021 är enligt nuvarande anläggningsarrende 2145 kr för ca. 1100 kvm. 
Arrendeområdet önskas förminskas till att omfatta ca 630 kvm mark som nyttjas för verksamheten.  
 
Förvaltningen föreslår en höjning av arrendeavgiften i enlighet med gällande taxa. Arrendeavgiften 
för år 2022 för ett nytt anläggningsarrende är enligt gällande taxa 40 500 kr för 630 kvm mark. 
Arrendatorn menar att detta blir en omfattande höjning av arrendeavgiften och önskar en stegvis 
höjning under de närmaste åren. Arrendatorn anser också att arrendeavgiften är oskälig med tanke 
på att Rösholmen inte omfattas av någon kommunal service så som gatubelysning och snöröjning 
mm.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlånade 2021-09-20 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att erbjuda 
Rösholmens mack KB ett tioårigt arrende som automatiskt förlängs med ett år i sänder om avtalet 
inte sägs upp 9 månader innan avtalsperiodens slut. Arrendeavgiften kommer stegvis att höjas under 
det tre första åren, år 1 betalas en avgift om 1/3 av i kommunfullmäktige beslutad taxa, år 2 betalas 
2/3 av avgiften och från och med tredje året betalas full arrendeavgift.  
 
I det fall Kommunfullmäktige beslutar om taxeförändring är det den av Kommunfullmäktige 
beslutade taxan som gäller som avtalad taxa. 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjören  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(16)
 

 
 

KSTU § 64  2020/702 

 
Ansökan om överlåtelse av arrende 03001415–01 på fastigheten 
Hovenäs 1:6 
 

Sammanfattning 

En ansökan om överlåtelse av arrendeavtal har inkommit gällande lägenhetsarrende 03001415–01. 
På den avsedda marken finns en befintlig mindre komplementbyggnad.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott bedömde i beslut den 24 augusti 2021 att byggnaden är en 
komplementbyggnad till huvudbyggnaden och ska således inte uppfattas som en sjöbod. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott gav därför förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag 
till arrendeavtal utifrån ovannämnda tolkning.  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-09-22  
Tidigare beslut i KSTU §53, 2021-08-24 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna förvaltningens förslag på arrendeavtal. 

 

Skickas till 

Sökanden 
Mark- och exploateringsingenjören  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(16)
 

 
 

KSTU§ 65  2020/758 

 
Medborgarförslag - Hundgård på Smögen 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag om önskemål om att anlägga en hundrastgård i Grevevallen 
på Hasselösund, Smögen. 
 

Bakgrund 

Förslagsställaren skriver: det är viktigt att vi hundägare har god lydnad på våra hundar så att de 
fungerar väl i samhället. För att få detta krävs det träning och att man då kan ha hunden lös. Mitt 
förslag är att man gör i ordning gamla Grevevallen på Smögen (ligger vid Björkemyrsgatan 
nedanför hyreshusen). Det skulle krävas att man rensade bort gräs och buskar samt satte upp staket. 
En soptunna vore även bra.  
 

Slutsats 

I området runt Grevevallen finns det flera äldre lekplatser som är i behov av upprustning vilket 
kommer att bli tämligen kostsamt. Planen är istället att skapa en större modern lekplats på 
grevevallen och även inkludera en aktivitetsyta av något slag i området.  
 

Beslutsunderlag 

Anläggningschefens och anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-04-26 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå detsamma, eftersom 
området vid Grevevallen är föremål för planer att skapa en större modern lekplats på Grevevallen 
och även inkludera en aktivitetsyta i området.  
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(16)
 

 
 

 

KSTU § 66  2020/401 

 

Medborgarförslag - Gångväg Ulebergshamn 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag gällande gångvägar i Ulebergshamn. 
 

Ärendet 

Kvarnmyrsbergets Samfällighetsförening har inkommit med ett medborgarförslag gällande två 
gångstigar i Ulebergshamn dels från Ahlbergs gata till Strandhamnsvägen dels från Ahlbergs gata 
till Klevvägen. 
 
Drift och Projekt har träffat representanter för samhällsföreningen på plats och diskuterat deras 
förslag. Vid detta möte nåddes en samsyn kring nödvändiga åtgärder på gångvägarna vilka nu också 
har genomförts.  

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens och anläggningsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-14 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och anser den besvarad då dom föreslagna 
åtgärderna är utförda. 
 

Skickas till 

Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Innehållsförteckning
	KSTU § 55
	Fastställande av dagordning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 56

	Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI) - information av Rambo AB
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	KSTU § 57  2021/691

	Renhållningstaxa 2022
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Forts KSTU § 57
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut
	Skickas till
	KSTU § 58

	Information
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Protokollsanteckning
	KSTU § 59  2017/848

	Ansökan om arrende för uteplats för Långevik 1:60
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Konsekvensbeskrivning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Beslutet skickas till
	KSTU § 60  2020/499

	Fiskhallen Smögen, större fiskebåtar
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Yrkande
	Propositionsordning
	Forts. KSTU § 60
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Beslutet skickas till
	KSTU § 61  2020/1044

	Villkorsändring av arrende 01001405 på Sandbogen 1:1
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Yrkande
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 62  2021/206

	Ansökan om överlåtelse av arrende 07-046, sjöbod på Gravarne
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 63  2020/693

	Ansökan om villkorsändring av arrende på Kristens holme
	Sammanfattning
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU § 64  2020/702

	Ansökan om överlåtelse av arrende 03001415–01 på fastigheten Hovenäs 1:6
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut
	Skickas till
	KSTU§ 65  2020/758

	Medborgarförslag - Hundgård på Smögen
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Slutsats
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut
	Skickas till
	KSTU § 66  2020/401

	Medborgarförslag - Gångväg Ulebergshamn
	Sammanfattning
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut
	Skickas till


