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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2021-11-09 Kl. 13.00 - 16.00 
 

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

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

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef, §§ 67-77 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef, §§ 67-77 
Fredrik Handfast, näringslivsutvecklare, via teams, 
§§ 69-71 
Mats Eriksson, Smögens fiskauktion, § 68 
Magnus Johansson, Smögens fiskauktion, § 68 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef, via 
teams, §§ 67-77 
Daniel Jarnrot, hamnansvarig, via teams, § 77 
Tomas Wallin, anläggningschef, via teams, § 77 
Hanna Brodén, måltidschef, via teams, § 74 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2021-11-15 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-11-15 - 2021-12-07. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-11-09 | §§ 67-77 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2021\KSTU 
Protokoll 2021-11-09.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(16)
 

 
 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Besök av Smögens fiskauktion ............................................................................................................ 4 
Information - Avfallshantering Smögenbryggan ................................................................................. 5 
Revidering "Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun .................................. 6 
Revidering "Taxa 2022 för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark och offentlig tillställning". 8 
Tillgänglighetsstrategi ........................................................................................................................ 10 
Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet samt dagvatten gata 
Tullstigen, Sotenäs kommun .............................................................................................................. 12 
Kostpolicy för Sotenäs kommun ........................................................................................................ 13 
Parkeringstaxa förlängd avgiftssäsong ............................................................................................... 14 
Utökning av avgiftsbelagda parkeringsplatser ................................................................................... 15 
Information......................................................................................................................................... 16 

 

   



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-11-09 | §§ 67-77 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2021\KSTU 
Protokoll 2021-11-09.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 3(16)
 

 
 

KSTU § 67 

 
Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen. 
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KSTU § 68 

 
Besök av Smögens fiskauktion 
Smögens fiskauktion informerade utskottet om Smögens fiskauktions planer för verksamheten på 
kort sikt och på lång sikt. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 69 

 
Information - Avfallshantering Smögenbryggan 
Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades om arbetet med att ta fram nya avfallslösningar 
för verksamheter på Smögenbryggan så att hanteringen för dessa verksamheter kan underlättas.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 70  Dnr 2021/875 

 
Revidering "Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs 
kommun 
(Beslutat i KS 2014-04-09, 2017-04-05, 2018-04-11) 

Sammanfattning 

Under sommarsäsongen 2021 fanns stora utmaningar med renhållningen i vissa områden i 
kommunen. Inte minst var det omfattande bekymmer med nedskräpning på Smögenbryggan. Detta 
har åsamkat problem för kommuninvånare, delårsboende, företagare, besökare och personal. 
Problemen med renhållningen drabbar kommunens varumärke som besökskommun till men för alla 
som bor, uppehåller sig och verkar i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 
avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen, har som väntat, framkommit att det finns en 
stor vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till en ren upplevelse för 
kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett gemensamt intresse i detta och 
utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att förvänta sig annat än att alla tar sin del av 
ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer 
sig utanför detta gemensamma arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 
 
Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under sommaren. 
Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I yttrandet kan kommunen 
antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka sådan. Kommunens yttrande i 
markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  
 
I detta ärende föreslås reglerna för markupplåtelse ändras så att en förutsättning för att kommunen 
ska medge markupplåtelse är att verksamhetsutövaren kan visa "hur avfallet från verksamheten 
kommer att tas om hand så att verksamheten inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra 
olägenheter." Vid ansökan föreslås därför införas krav på att avtal "om avfallshantering eller 
därmed jämförlig dokumentation som visar att verksamhetsutövarens säkerställt att verksamheten 
inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter" lämnas in.  
 
Förslaget innebär alltså att kommunen inte kommer att medge markupplåtelse om dokumentationen 
inte lämnas in, eller planen för avfallshanteringen inte bedöms tillräcklig för syftet att undvika 
nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter. Förslaget innebär också att kommunen kan begära 
att polismyndigheten gör tillsyn ifråga om verksamheten följer tillståndet eller begära att tillståndet 
upphävs. Polismyndigheten får enligt ordningslagen återkalla ett tillstånd om näringsidkaren 
åsidosätter villkor som gäller för tillståndet i "inte ringa mån" och att tillståndshavaren inte vidtar 
rättelse genast efter tillsägelse eller inte kan anträffas efter rimlig efterforskning. Slutligen innebär 
förslaget att en ansökan kommande år kan avslås om hanteringen föregående år inte varit 
tillfredsställande.  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2021-11-09 | §§ 67-77 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2021\KSTU 
Protokoll 2021-11-09.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(16)
 

 
 

Beslutsunderlag 

Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-19 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om de ändringar av "Regler för markupplåtelse och uteserveringar i 
Sotenäs kommun" som gäller området på Smögen från busstationen till Vallevik längs Brunnsgatan, 
Smögenbryggan, Kleven samt gränder och gator i detta område och anges i taxan som "zon 
Smögenbryggan". Ändringen som föreslås är att markupplåtelsen kräver fortsättningsvis en 
avfallsplan. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen 
Kanslichefen 
Handläggare 
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KSTU § 71  Dnr 2021/876 

 
Revidering "Taxa 2022 för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark 
och offentlig tillställning" 

Sammanfattning 

Ärendet avser revidering av den taxa som gäller upplåtelse av kommunal platsmark och offentlig 
tillställning. Justeringarna syftar till att finansiera en bättre renhållning och till att utgöra incitament 
för verksamhetsutövare att följa egna planer för avfallshantering. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 
avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen har som väntat framkommit att det finns en stor 
vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till en ren upplevelse för 
kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett gemensamt intresse i detta och 
utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att förvänta sig annat än att alla tar sin del av 
ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer 
sig utanför detta gemensamma arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 
 
Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under sommaren. 
Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I yttrandet kan kommunen 
antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka sådan. Kommunens yttrande i 
markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  
 
När polismyndigheten medger begagnande av offentlig plats utgår en avgift för detta. Avgiften 
följer taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Finansiering av skräpplockning 
Åtgärder med bättre renhållning, bland annat tillsyn av återvinningsstationer och krav på 
verksamhetsutövare att säkerställa sin avfallshantering gäller hela kommunen. Som redan beskrivits 
har situationen emellertid varit värst på och kring Smögenbryggan. Där bedöms situationen inte 
kunna lösas med mindre än att daglig skräpplockning. 
 
I syfte att finansiera skräpplockning i detta område föreslås markupplåtelsetaxan för Zon 
Smögenbryggan höjas från 105% till 140 %, i förhållande till grundtaxan. Detta skulle finansiera 4 
personer som i skiftgång 2x2 kunna arbeta med att plocka skräp i 9 veckor under sommarsäsongen.  
 
Höjningen till 140 % innebär en ökad intäkt med 275 tkr givet att motsvarande ansökningar 
kommer in och beviljas som 2021. Det antecknas att en höjning till 125 % skulle medföra en ökad 
intäkt om 172 tkr och till 150 % en ökad intäkt om 343 tkr kr.  
 
Taxa vid villkorsbrott 
Regelverket för markupplåtelse föreslås parallellt med detta ärende att ändras så att  
en förutsättning för att kommunen ska medge markupplåtelse är att verksamhetsutövaren kan visa 
"hur avfallet från verksamheten kommer att tas om hand så att verksamheten inte bidrar till 
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nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter." Vid ansökan föreslås därför införas krav på att 
avtal "om avfallshantering eller därmed jämförlig dokumentation som visar att verksamhets-
utövaren säkerställt att verksamheten inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra 
olägenheter" lämnas in.  
 
Regelverket föreslås även ändras så att gällande tillstånd återkallas och så att ny markupplåtelse inte 
medges påföljande år för det fall att verksamheten inte följer sin egen plan för avfallshanteringen.  
 
I tillägg till detta föreslås i detta ärende att en tilläggsavgift införs för det fall att 
verksamhetsutövaren inte följer den plan för sin avfallshantering som varit en förutsättning för att 
beviljas markupplåtelsen. Tilläggsavgiften är satt för att motsvara det dubbla priset av den 
avfallshantering kommunens avfallsbolag erbjuder enligt avtal. 
 
Förväntan och förhoppningen är att denna taxa inte kommer att behöva tillämpas, varför eventuella 
intäkter i denna del inte bör förväntas i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 

Taxa för markupplåtelse och arrangemang 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-19 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att höja markupplåtelsetaxan med 35% för zon Smögenbryggan till 
140 % i förhållande till grundtaxan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för tillståndet höjs med 50 % från gällande om ansökan 
om markupplåtelse kommer polismyndigheten tillhanda senare än två månader innan önskad 
nyttjandetid infaller.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om en extra avgift för verksamhet som inte följer villkor ifråga om 
avfallshantering i ärende om markupplåtelse. Den extra avgiften bestäms till 10 000 kr för 
verksamhet utan uteservering och till 60 000 kr för verksamhet med uteservering.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen 
Handläggare 
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KSTU § 72  Dnr 2021/251 

 
Tillgänglighetsstrategi  

Sammanfattning 

I ärendet behandlas förslag till tillgänglighetsstrategi. 
 
Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs kommuns policy för tillgänglighet samt det arbete som 
kommunen gör på området. Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för ytterligare mål och 
aktiviteter i nämndernas verksamhetsplanering inom raden för kommunens styr- och 
ledningsmodell. I styr- och ledningsmodellen sätts nämndspecifika mål, nyckeltal och aktiviteter i 
syfte att säkerställa att denna strategi genomförs.  
 
Strategin visar på den ambition kommunen har som syftar till att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i samhällets alla former.  
I tillgänglighetsstrategin föreslås Kommunfullmäktige fastslå vilka värderingar och grunder som 
ska styra kommunens arbete liksom beslut i enskilda ärenden 
 
Förslaget till tillgänglighetstrategin har varit på remiss till samtliga nämnder. Yttrandena har 
inkommit och tillgänglighetsstrategin är omarbetad efter förslag från nämnderna.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen fick den 2020-09-15 §54 i uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott att ta fram 
en övergripande tillgänglighetsstrategi.  Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutade 2021-05-15 § 
24 att remittera tillgänglighetsstrategin till utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, 
byggnadsnämnden och miljönämnden samt tillgänglighetsrådet.  
 
Nämnderna arbetar med tillgänglighet externt och internt. Däremot saknar kommunen fastställda 
grundprinciper för tillgänglighet.  
 
Tillgänglighetsstrategin syftar till att säkerställa en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar 
tillgänglighet. Med detta menas att Sotenäs kommun bedriver en ändamålsenlig attraktiv, sund och 
säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv 
hantering och styrning av ärenden hos nämnderna. 
  
Förslaget till tillgänglighetstrategi har nu varit på remiss till samtliga nämnder. Ingen av nämnderna 
har något att invända emot förslaget, men har förslagit olika tillägg i strategin som är markerade 
med röd text i strategin.  
 
Utbildningsnämnden anger att tillgänglighetsstrategin ger en viljeinriktning utan att fastna i detaljer. 
Det går att följa ambitionen att säkerställa en hållbar tillgänglighet i strategin. Den tar upp 
väsentliga saker som rör Utbildningsnämndens verksamheter och den kommer därmed att vara 
naturlig att följa. Det konstateras att tillgänglighetsstrategin följer de styrdokument som är gällande 
för förskolan och skolan samt att den också tar hänsyn till Sotenäs kommuns ambition att bli en 
attraktiv skolkommun. Tillgänglighetsstrategin har även tagit fasta på betydelsen av tillgänglighet 
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för alla vid kultur- och fritidsevenemang. Utbildningschefen har kommenterat att strategin behöver 
ta hänsyn till fritidsfrågor också, och därmed har ett avsnitt om detta lagts till. 
 
Byggnadsnämnden avstår från att besvara remissen då nämnden är en tillsynsmyndighet över 
tillgänglighetskraven. Det antecknas dock att Byggnadsnämnden just i sin roll som 
tillsynsmyndighet bidrar till kommunens tillgänglighetsarbete. Nämnden har också ansvaret för 
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Miljönämnden ställer sig bakom förslaget till tillgänglighetsstrategi. Miljönämnden välkomnar ett 
strukturerat arbete om tillgängligheten i samhället. Miljönämndens verksamhet berör i normalfallet 
inte den fysiska tillgängligheten i samhället. Strategin borde rimligtvis även gälla det digitala 
rummet och där har miljönämnden mer arbeta att göra till exempel hemsida, e-tjänster. Ett avsnitt 
om kommunens kommunikation har därmed tillförts i strategin. 
 
Omsorgsnämnden yttrande handlar om att de önskar ett avsnitt om deras verksamhet. Det har lagts 
till i tillgänglighetsstrategin. 
 
Tillgänglighetsrådet har yttrat sig och är utan anmärkning eller synpunkter i remisstadiet.   
 
Det finns en handlingsplan kopplad till tillgänglighetsstrategin som bifogas förslaget som en 
information. 

Beslutsunderlag 

Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 2021-10-25 
Handlingsplan för genomförande av tillgänglighetsstrategi 2021-10-25 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar tillgänglighetsstrategi för Sotenäs kommun. 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen i handlingsplanen.   

Skickas till 

Tillgänglighetsrådet  
Alla nämnder 
Kommunstyrelsen 
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KSTU § 73  Dnr 2021/901 

 
Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Tullstigen, Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Området vid Tullstigen i Kungshamn består av åtta fastigheter och beläget vid Ringen. Detaljplan 
vann laga kraft 2098 och VA-ledningar anlades 2012/2013. Anläggningsavgifter för fastigheterna 
erlades 2013. Det fattas dock beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp.    

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Vatten AB har genom sitt driftsbolag Västvatten AB upptäckt att ett område i Kungshamn 
är anslutit till sitt VA-nät, men att det ej är bildat verksamhetsområde för detta område.  
 
Detaljplan för området vann laga kraft 2009-11-09 och exploatören Sotenäsbostäder anlade VA-
ledningar 2012/2013 samt överlämnade ledningar till Sotenäs kommun. Sotenäsbostäder erlade 
också anslutningsavgifter för respektive fastighet. För god ordnings skull föreslås nu formellt beslut 
om verksamhetsområde fattas  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-20 
Bilaga 1 Verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Karta över verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Utdrag från Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB 2021-06-03 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: 
Bäckevik 21:1 
Gravarne 3:112 
Gravarne 3:119-3:124   

Skickas till 

Sotenäs Vatten AB 
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KSTU § 74  Dnr 2021/352 

 
Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. Den följer 
gällande lagstiftning, de nationella riktlinjerna som Livsmedelverket har tagit fram gällande bra 
måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt de nationella rekommendationerna som finns 
gällande specialkost och anpassad kost. 
 
Policyn syftar till att minimera matsvinn samt att eftersträva att öka andelen ekologiska och 
närproducerade livsmedel samt att minska miljöpåverkan genom att arbeta för att avfall källsorteras 
och minska koldioxidutsläpp. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som ska styra 
arbetet inom kommunens verksamheter. 

Beskrivning av ärendet 

Kostpolicyn har varit på remiss till Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Hållbarhetsrådet 
som ställer sig förslaget till ny kostpolicy. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som ska styra 
arbetet inom kommunens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Måltidschefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar föreslagen kostpolicy för Sotenäs kommun. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Måltidschef  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(16)
 

 
 

KSTU § 75  Dnr 2021/941 

 
Parkeringstaxa förlängd avgiftssäsong 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att förlänga 
avgiftssäsongen för p-avgifter. Förvaltningen ser även att kostnaderna för parkeringsverksamheten 
så som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar framtagande av nya parkeringsytor 
kommer att öka de kommande åren. 

Syfte  

Genom att förlänga avgiftssäsongen på allmänna parkeringsplatser kommer dessa intäkter bland 
annat att bidra till att kommunen kan möta upp de ökade kostnaderna för parkeringsverksamheten 
samt ge nya möjligheter att ta fram och anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och vägar 
på ett bra sätt.  

Bakgrund 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs 
kommun har parkeringsavgift hittills tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Det förslag som nu 
föreligger avser att förlänga säsongen för avgiftsuttag på kommunens allmänna parkeringsplatser 
till att omfatta perioden 1 maj tom 15 oktober. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar om att förlänga avgiftssäsongen på allmänna parkeringsplatser till att 
omfatta perioden 1 maj t o m 15 oktober. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Trafikingenjör 
Drift- och projektchef   
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(16)
 

 
 

KSTU § 76  Dnr 2021/942 

 
Utökning av avgiftsbelagda parkeringsplatser 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler 
parkeringar i kommunen. Förvaltningen ser även att kostnaderna för parkeringsverksamheten så 
som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar framtagande av nya parkeringsytor 
kommer att öka de kommande åren. 

Syfte  

Genom att införa ytterliga taxa på fler allmänna parkeringsplatser kommer dessa intäkter bland 
annat att bidra till att kommunen kan möta upp de ökade kostnaderna för parkeringsverksamheten 
samt ge nya möjligheter att ta fram och anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och vägar 
på ett bra sätt.  

Bakgrund 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs 
kommun har parkeringsavgift hittills tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti även om ett förslag 
föreligger att förlänga denna tid. Att införa parkeringstaxa på fler parkeringsplatser innebär att det 
blir bättre omsättning på fordonen samt i slutändan generera ett större flöde av kunder till de 
verksamheter som är belägna i kommunens närområden samt i centrumkärnorna. Se bifogade 
kartbilagor gällande förslag på parkeringsplatser för införande av parkeringstaxa. Totalt rör det sig 
om ca 150 platser (ytorna är inte asfalterade). 
 
Beslut om att driva parkeringen vid tennishallen i kommunal regi finns, och medel för 
iordningsställande föreslås avsättas i investeringsbudgeten för 2022.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-25 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar om att införa parkeringstaxa på de föreslagna allmänna 
parkeringsplatserna enligt följande: Södra Hamnen i Hunnebostrand. Del av Hunnebo 1:647, södra 
delen av Lahällevägen strax norr om korsningen med Lökholmsvägen. 
Invid tennishallen på Smögen. Del av Hasselön 1:74 med adress Midskeppsgatan 1. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Trafikingenjör 
Drift- och projektchef 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(16)
 

 
 

KSTU § 77   

 
Information 
- Fastighetsunderhåll 
- Kalkyl ringen om småbåtar, sjöbodsrad med förrådsfack 
- Ärendeavverkning markförvaltning 
- Uppföljning camping 
- Ekonomi hamnar 
- Garantiarbete Fiskhallskajen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen 
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