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Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn, den 31 januari 2018 kl. 08.00-15.40 
    

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

 
 
Övriga deltagare Daniel Jarnrot, hamnansvarig § 2-3, 10 

Jörgen Wollbratt, drift- o projektchef § 2-3, 8-12 
Therese Johansson, MEX-ingenjör § 5-7 
Peter Bergman, räddningschef § 6   
Henrik Wallin, miljöhandläggare § 6 
Magnus Karlsson, miljöhandläggare § 6 
Susanne Jakobsson, trafikingenjör § 6 
Maria Ceder Askman, administratör § 6 
Michael Säf från Ramböll § 10 
Erik Österlund, ekonom § 8 
Martin Andersson, projektledare § 10, 12 
Staffan Karlander, kultur- och fritidschef § 12  
Eveline Savik, förvaltningschef, sekreterare §§ 5-14 
Anna-Lena Höglund, sekreterare §§ 1-4 

 
Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 31 januari 2018 kl. 16.00 
 

 
Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund §§ 1-4  Eveline Savik 5-14 
Ordförande    

 
 

 Roland Mattsson    
Justerare    

 Hilbert Eliasson   
 
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-01-31 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-01-31 - 2018-02-22. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ann-Marie Hermansson  



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-01-31| §§ 1-14 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
2(19) 

 
 

Innehållsförteckning 

Godkännande av dagordning ............................................................................................................... 3 
Belysningsstolpar Minkgatan, Uleberg ................................................................................................ 4 
Taxa Kommunala gästhamnar ............................................................................................................. 5 
Taxa Arrende -Upplåtelse av mark i Sotenäs kommun, exklusive sjöbodstomt, egen brygga och 
vattenområde ........................................................................................................................................ 6 
Förfrågan om utökat arrende ................................................................................................................ 9 
Information från Tillsynsgruppen ...................................................................................................... 11 
Information om sjöbodspolicy ........................................................................................................... 12 
Information om bokslut ...................................................................................................................... 13 
Information om fastighetsförsäljningar .............................................................................................. 14 
Inspektion av kajer i Sotenäs ............................................................................................................. 15 
Information om planering för renovering av skolgårdar .................................................................... 16 
Avsättning av medel till HIMLA-projektet, skolgården i Hunnebostrand ........................................ 17 
Information från förvaltningschefen .................................................................................................. 18 
Anmälan av delegationsbeslut ........................................................................................................... 19 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-01-31| §§ 1-14 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
3(19) 

 
 

KSTU § 1 
   

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Dagordningen godkänns med tillägg av följande ärende; 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
samt att följande ärende utgår; 
Information om hamnutredning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-01-31| §§ 1-14 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
4(19) 

 
 

KSTU § 2    KA 2015/406 

Belysningsstolpar Minkgatan, Uleberg 

Sammanfattning 

Frågeställaren vill att kommunen ska fortsätta betala för el till två belysningspunkter i området. 

Beskrivning av ärendet 

Frågeställaren har enligt inskickad skrivelse önskemål om förbättringar gällande efterlevnaden av 
en uppgörelse mellan kommunen och den tidigare fastighetsägaren till Uleberg 2:303 (2007-01-09). 
Stolparna är inkopplade av kommunen 2007 på oklara grunder. Det finns inget i detaljplanen eller i 
exploateringsavtalet gällande detta. Kommunen är inte väghållare eller markägare i området. Det 
kan inte uteslutas att det träffats en muntlig uppgörelse. 
 
Kommunen arbetar löpande med översyner på sin verksamhet och sina åtaganden. 
Kommunens försöker så långt det går att göra anpassningar/förbättringar som gynnar samhället och 
verksamheten. Kommunen ser att detta ligger utanför vårt nuvarande ansvarsområde.  

Beslutsunderlag 

Hamnansvarigs tjänsteutlåtande 2018-01-19 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggandschefen att säga upp uppgörelsen och efterskänka 
belysningen till vägföreningen eller fastighetsägaren. Om vägföreningen eller fastighetsägaren 
avböjer detta uppdras åt förvaltningen att montera ner belysningen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 3   KA 2017/1326  

Taxa Kommunala gästhamnar 

Sammanfattning 

Verksamheten behöver ett förtydligande gällande den antagna taxan KF§120 KA2017-1326. 
 
Anledningen till Kommunfullmäktiges beslut om differenser i taxan var varierande servicegrad. 

Beslutsunderlag 

Hamnansvarigs tjänsteutlåtande 2018-01-19  
Taxa Gästhamnar daterad 2018-01-31 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige bekräftar att Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-09 § 120 om taxa för 
gästhamnar antogs att gälla från 1 januari 2018 och tillsvidare. 
 
Kommunfullmäktige bekräftar också att nyss nämnda beslut om ändringar avseende högsäsong var 
avsett att gälla för Kungshamn och Hunnebostrand, inte för Malmön och Väjern. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 4   KA 2017/1104 

Taxa Arrende -Upplåtelse av mark i Sotenäs kommun, exklusive 
sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde 

Sammanfattning 

Ärendet berör kommunens arrendetaxa med förslag till ny en modell för prissättning där priset 
beräknas utifrån Skatteverkets riktvärdesbedömning inom olika värdeområden. Taxan skulle i så 
fall bli rörlig istället för som nu en i tabellform fastställd taxa.  

Bakgrund 

Sotenäs kommun upplåter kommunal mark via arrendeavtal till företag, privatpersoner och ideella 
föreningar till olika ändamål. Arrendekostnaderna är olika beroende på var marken ligger i 
kommunen.  
 
Ärendet behandlar arrendetaxa för lägenhets-, anläggnings-, bostads-, och jordbruksarrende. Två 
olika modeller för prissättning presenteras i ärendet. En modell utgår ifrån Skatteverkets riktvärden 
för beräkning av priser och den andra modellen avser en traditionell tabell med viss uppräkning. 
 
För sjöbodstomt, egen brygga och vattenområde finns särskild taxa. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige höjde i beslut år 2016 taxan för med 10 % för 2017. Förslaget från 
förvaltningen var därtill att höja taxan under 2018 och 2019 med 5 % för varje år, men beslut 
fattades inte i denna del.  
 
Detta ärende har behandlats på tekniska utskottet och Kommunstyrelsen under hösten 2017. 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2017 att återremittera ärendet, som då även avsåg 
marktillköpstaxa, till förvaltningen.  
 
Förvaltningen har föreslagit 3 olika alternativ. Tekniska utskottet grundar sitt förslag för 2019 på 
alternativ 1. 

Olika alternativ 

 
Alternativ 1 - som tidigare förslag med successiv höjning enligt återremiss. 
Alternativet utgår ifrån förvaltningens ursprungliga förslag att nyttja Skatteverkets framtagna 
riktvärden för beräkning av priser för arrendeavgifter. Därigenom får Sotenäs kommun en ständig 
uppdaterad pris/avgiftslista som på ett mer rättvist sätt speglar det värdet marken har i varje 
värdeområde. Förslaget beskrivs i tjänsteutlåtande 2017-08-07, i de delar utlåtandet avser arrende. 
Detta alternativ innebär en differentiering av taxan utifrån vilka marknadsvärden som gäller för 
olika områden.  
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Forts. KSTU § 4  
 
Efter återremissen i kommunstyrelsen i september justeras förslaget med införande av takbelopp för 
2019 och 2020. Förvaltningen föreslår att taket sätts till maximalt 5 % högre än 2017 års taxa för år 
2019 och till maximalt 10 % högre än 2017 års taxa för 2020. 2017 års taxa återfinns i ”Taxa 2017, 
Arrende av mark exklusive sjöbodstomt egen brygga och vattenområde”. En  
beräkning av utfall av takbelopp finns i ”Utfall med tillämpning av takbelopp”. Observera dock att 
en beräkning enligt Taxa 2017 kan leda till lägre taxa än takbeloppet. Det lägre beloppet gäller då. 
 
I ”Utfall marktillköp utan takbelopp” finns utfall av detta alternativ utan begränsningar med 
takbelopp. Förändringar för enskild arrendators ekonomi kan alltså utläsas av bilagorna. Det bör 
emellertid framhållas att det successiva införandet inte kommer att märkas för enskild arrendator 
med uppräkning inskrivna i sina arrendeavtal (jämför analys av vilka arrendeavtal som påverkas). 
 
Alternativ 2  
Kommunfullmäktige beslutar att höja arrendetaxan med 5 % från och med den 1 januari 2019 och 
tills vidare, se utfall av höjning med 5 % i ”Utfall marktillköp utan takbelopp”. 
 
Alternativ 3  
Kommunfullmäktige bekräftar att 2017 års arrendetaxa antogs för att gälla även tills vidare (se  
Markarrendetaxa 2017).  
 
I detta alternativ bekräftar fullmäktige att beslutet om taxa för 2017 avsågs gälla intill dess att ny 
taxa antas. 
 
Svar på återremiss beträffande ideella föreningar 
Prissättning till 1 kr/kvm för ideella föreningar skulle leda till oförändrade avgifter på landsbygden, 
i Kungshamn utom centrala delen, Väjern, Hunnebostrand utom centrala delen och kring kyrkan, 
områdena kring Ulebergshamn, Bovallstrand utom centrala delen och området väster kyrkan samt 
södra, sydvästra delen av Malmön. 
 
Inom övriga områden skulle avgiften sänkas från 3 respektive 2 kr till 1 kr. En ny taxa påverkar 
även i denna del endast nyingångna avtal och avtal med hänvisning till för varje år gällande taxa. En 
marginell prissänkning skulle dels innebära att man frångår den differentiering utifrån markvärde 
som redan finns. Det skulle sannolikt också medföra krav på nytecknande av avtal med ökad 
belastning i en del av organisationen som är mycket hårt ansträngd med nyrekryteringar, stora 
ärendebalanser där både privatpersoner och företagare har anspråk på handläggning av ärenden 
samt redan beslutat projekt. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2018-01-20 
Tjänsteutlåtande 2017-08-07 (bilaga 1) 
Taxa för prissättning av markarrende, exklusive sjöbodstomt, egen brygga och vattenarrende (bilaga 
2) 
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Forts. KSTU § 4 

Taxa 2017, Arrende av mark exklusive sjöbodstomt egen brygga och vattenområde 
Beräkning av höjning med 5 respektive 10 % 
Beräkning av utfall vid tillämpning av bilaga 2 utan takbelopp  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige bekräftar att 2017 års arrendetaxa antogs för att gälla till dess att nytt beslut 
om taxa fattas, dvs. även 2018 och tills vidare. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att, från den 1 januari 2019, ersätta 2017 års taxa med taxa för 
prissättning av markarrende enligt ”Taxa för prissättning av markarrende, exklusive sjöbodstomt, 
egen brygga och vattenarrende”, daterad 2018-01-11. Beslutet gäller till dess att nytt beslut om taxa 
fattas, dvs. tills vidare.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 5   KA 2006/849 

Förfrågan om utökat arrende  

Sammanfattning  

Kommunen har en mindre träbrygga på Lökholmens kaj i Hunnebostrand, vilken har nyttjats av en 
fiskare för upplag av fiskeredskap. Intill träbryggan finns ett arrende som innehavs av företaget 
Automarin AB, de har sedan flera år tillbaka önskat utöka sitt arrende för att trygga utvecklingen av 
företaget. Eftersom det råder konkurrens om utrymmet vid Lökholmens kaj föreslår förvaltningen 
att Automarin AB får arrendera bryggan då deras verksamhet redan är lokaliserad på angränsande 
mark och att plats för fiskeredskapen erbjuds alternativ plats. 

Beskrivning av ärendet 

En fiskare nyttjar vederlagsfritt ett område av Lökholmens kaj för upplag av fiskeredskap. 
Automarin AB som bedriver verksamhet med försäljning och service av båtar vid samma kaj har 
arrendeavtal för bryggorna gränsande till det område som fiskaren nyttjar. Automarin AB har behov 
av att utöka sitt arrendeområde och önskar arrendera samma område som fiskaren nyttjar. 
 
Automarin AB bedriver sin verksamhet med försäljning och service av båtar vid Lökholmens kaj 
och har genom ett arrende tillgång till vattenområde för bryggor. I arrendeansökan från 2007 skriver 
de om en investering av verksamhetsbyggnad och hur de känner sig trängda med anledning av 
etableringen av Seaport. Sedan flera år tillbaka har Automarin önskat utöka sitt arrende för att 
trygga sina möjligheter till fortsatt expansion.  
 
Fiskaren har sin sjönära byggnad med arrende ute på Stora Gåsholmen. Han har sedan en längre tid 
tillbaka nyttjat kommunens träbrygga för upplag av kräftburar, hummertinor och garn som han inte 
får plats med vid sin sjönära byggnad. För att fortsätta med dagens verksamhet behöver han ha 
tillgång till bryggan och på det sättet enkelt förvara och lasta i och ur fiskeredskap. För ca ett år 
sedan inkom fiskaren tillsammans med annan med en ansökan om att arrendera området för 
träbryggan eftersom han nyttjar den samt att de gärna vill renovera bryggan. 

Beslutsunderlag 

MEX-ingenjörs tjänsteutlåtande 2018-01-18 
Karta 
Arrendeavtal 0500 13 75 
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Forts. KSTU § 5  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att Automarin AB ska få arrendera området för 
kommunens träbrygga på Lökholmens kaj från och med 1 maj 2018. Arrendeavtalet ska innefatta 
samma villkor gällande arrendetid, samt uppsägning, som nuvarande avtal med nummer 0500 13 
75. Arrendeavgiften ska gälla i enlighet med kommunfullmäktiges beslutande taxa. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att kontakta nuvarande 
användare för att utreda alternativ plats. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Nuvarande användare 
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KSTU § 6    

Information från Tillsynsgruppen 

Sammanfattning 

Räddningschefen Peter Bergman, miljöhandläggarna Magnus Karlsson och Henrik Wallin, 
trafikingenjören Susanne Jakobsson, mark- och exploateringsingenjören Therese Johansson samt 
samordnande assistent Maria Ceder Askman lämnar information om hantering av ärenden gällande 
upplåtelse av offentlig plats. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 7   KA 2017/290    

Information om sjöbodspolicy 

Sammanfattning 

Mark- och exploateringsingenjören Therese Johansson lämnar information om arbetet med 
revidering av sjöbodspolicyn. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 8   KA 2016/331    

Information om bokslut 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschefen Eveline Savik, drift- och projektchefen Jörgen Wollbratt samt 
förvaltningens ekonom Erik Österlund lämnar information gällande bokslutet för kommunstyrelsens 
tekniska verksamheter. Beredning inför kommunstyrelsens behandling sker i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 9   KA 2013/172    

Information om fastighetsförsäljningar 

Sammanfattning 

Jörgen Wollbratt lämnar information om pågående uppdrag att lämna förslag till försäljning av 
fastigheter. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 10   KA 2017/1760    

Inspektion av kajer i Sotenäs  

Sammanfattning 

Michael Säf från Ramböll, drift- och projektchefen Jörgen Wollbratt, projektledaren Martin 
Andersson och hamnansvarige Daniel Jarnrot lämnar information om status på kommunens kajer.  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 11       

Information om planering för renovering av skolgårdar 

Sammanfattning 

Drift- och projektchefen Jörgen Wollbratt lämnar information om vilka åtgärder som planerats för 
renovering av skolgårdar under 2018, investeringskonto 0315. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 12   KA 2018/105    

Avsättning av medel till HIMLA-projektet, skolgården i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidschef Staffan Karlander, drift- och projektchef Jörgen Wollbratt och projektledare 
Martin Andersson lämnar information om kontakterna med projektgruppen för HIMLA-projektet. 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att projektgruppen för HIMLA-projektet begärt att 
kommunen ska avsätta 150 000 kr för färdigställande av skolgården i Hunnebostrand på villkor att 
förvaltningen kan godkänna handlingar till grund för beräkning och slutförande av projektet. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Stig-Arne Helmersson (C) och Hilbert Eliasson (S) föreslår att 150 000 kr 
från investeringskonto 0315 avsätts för HIMLA-projektets slutförande. Beslutet villkoras av att 
förvaltningen bedömer att handlingarna i projektet är tillfyllest för att säkerställa att den beräkning 
som gjorts i projektet är tillförlitlig.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslaget från Roland Mattsson (M), Stig-Arne Helmersson (C) 
och Hilbert Eliasson (S) och finner att kommunstyrelsen tekniska utskott beslutar anta detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att 150 000 kr från investeringskonto 0315 ska avsättas 
för HIMLA-projektets slutförande. Beslutet villkoras av att förvaltningen bedömer att handlingarna 
i projektet är tillfyllest för att säkerställa att den beräkning som gjorts i projektet är tillförlitlig.  
 

Skickas till 

Drift- och projektchef 
Projektledare 
HIMLA-projektet 
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KSTU § 13       

Information från förvaltningschefen  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschefen lämnar information om följande; 
• Evenemang Havsvallen på Smögen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 14      

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschefen tar upp att förvaltningen kommer att ta fram nya rutiner för anmälan av 
delegationsbeslut till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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