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Plats och tid  Kommunhuset, Långö, Kungshamn, den 10 maj 2017 kl. 08.30-15.50 
  Sammanträdet ajourneras kl 12.15-13.00   
   
 
Beslutande  Roland Mattsson (M)   
  Stig-Arne Helmersson (C)  

Hilbert Eliasson (S) 
 
Övriga deltagare   

Rosita Johansson, Administratör § 44 Tomas Larsson näringsliv.utv § 45 
Pernilla Johansson, Administratör § 46 Anders Jönsson, Hjälmetorpets Camp. § 45  
Therese Johansson, MEX-ingenjör § 49 Morgan Ottosson, Sotenäs Camping § 45 
Maria Josefsson, anläggningsing. § 50 Kjell Andersson, Örns Camping, § 45 
Göran Säwe, fastighetschef § 51 Ulf Algsten, Wiggerviks Camping, § 45 
Erik Österlund, ekonom § 57 Ingvar Klevekil, Johannesviks Camping § 45 
Eveline Savik, förvaltningschef    
Anna-Lena Höglund, sekreterare 
  
 
 
 

Justerare  Hilbert Eliasson 
 
Justering  Kommunhuset, kansliavdelningen 2017-05-10 kl. 16.00  
 
 

Sekreterare 
  ________________________________________ 
  Anna-Lena Höglund 
Ordförande 
  ________________________________________ 
  Roland Mattsson 
 

Justerare  _______________________________ 
  Hilbert Eliasson 
 
 
 
 
 
 
 

Anslagsbevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2017-05-10 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-05-10 - 2017-06-01. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ann-Marie Hermansson  
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KSTU § 41  
   

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 
 
Utredning Kaprifolskolan 
Ny utformning av uteserveringen på Perssons på Kajen 
Avspärrningar i Norra Hamnen i Hunnebostrand 
Motion - Uppföljning och utvärdering av taxa för arrende av brygga och sjöbod i Sotenäs. 
Motion - Justering av taxa samt utredning av rättsläget angående ianspråktagen mark runt 
Enkla åtgärder i Hunnebostrand 
Inmätning av sjöbodar 
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KSTU § 42    

Tider för sammanträden, hösten 2017 

Sammanfattning  

Höstens sammanträdestider diskuteras, beslutade datum är 16/8, 27/9, 8/11. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att flytta augustimötet till den 22 augusti kl 13.00. 
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
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KSTU § 43   KA 2017/446 

Skrivelse gällande sjöbodsarrende Intextriör AB 

Sammanfattning 

Intextriör AB har två arrendeavtal på Tången 42:1. Arrendeställen gäller lagerbyggnad/kontor. Den 
ena avtalet omfattar 157 kvm och det andra 273 kvm. 
 
Intextriör har haft arrendeavtalen sedan 2008. Byggnaderna och marken som företaget nyttjar är 
belägna i ett småbåtshamnområde, där hamn och sjöbodstaxan gäller. Intextriör menar att det är en 
orimlig prisökning som de har fått på sina arrende. De hävdar också att de tidigare har ansökt om 
rivnings- och bygglov men inte fick det beviljat pga att det delvis är småindustritomt. Därför kan 
inte Sotenäs kommun debitera Intextriör "sjöbodstaxan" anser de. Intextriör ifrågasätter också 
varför det förekommer olika prissättning/avtal i samma område. 
 
Inom arrendeområdet bedriver Intextriör verksamhet. Detaljplanen föreskriver sjöbod, då gäller 
fullmäktiges taxa och policy för sjöbodar. I detta fall uppgår arrendeavgiften till 2 867 kr/månad.  

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2017-04-06 
Detaljplan 1427-P84/2 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att erbjuda arrendeavtal i 
enlighet med gällande sjöbodspolicy och sjöbodstaxa. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 44   KA 2015/800 

Dialog med campingägare om ställplatser för husbilar 

Sammanfattning 

Ett dialogmöte hålls med campingägare från Hunnebostrands, Sotenäs, Örns, Wiggersviks och 
Johannesviks campingar om ställplatser för husbilar. 
 
Campingägarna lämnar synpunkter på bl.a. folder för husbilar, undersöka vilken service som 
förväntas, säkerhetsfrågor, några korttidsparkeringar för husbilar m.m. 

Beskrivning av ärendet 

Husbilsturismen ökar och det är en prioriterad fråga för kommunen. Kommunen har stora 
förutsättningar att utveckla husbilsturismen genom att ge bra förutsättningar för näringslivet att ta 
över ansvaret för drift av ställplatser.  

Beslutsunderlag 

Plan för ställplatser i Sotenäs kommun 2017-2019 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 45   KA 2017/538 

Sjöbod utan arrende på del av Tången 1:1  

Sammanfattning 

En arrendator äger sedan 1973 en sjöbod på kommunens mark. År 2015 kommer det till 
kommunens kännedom att de inte betalar för arrende på marken. Kommunens tidigare 
hamnadministratör förde diskussioner om saken med arrendatorns döttrar men något arrendeavtal 
kom aldrig att upprättas. Ärendet behandlades senast i KSTU den 1 mars 2017 varvid KSTU 
uppdrog åt förvaltningschefen att erbjuda arrende i enlighet med gällande policy och taxa. 

Beskrivning av ärendet  

Arrendatorn har begärt att få arrende på sjöboden trots att hon inte är folkbokförd i Sotenäs 
kommun samt att hon har rätt till marken utan avgift enligt förordnande från Hvitfeldtska stiftelsen.  
 
Enligt sjöbodspolicyn gäller att arrende av sjöbodsmark endast upplåts till folkbokförda i Sotenäs 
kommun. Arrendet får enligt policyn överlåtas genom arv i ett led utan att arvingen är folkbokförd i 
kommunen. Taxan är 80 kr/m2. Något förordnande från Hvitfeldska stiftelsen avseende det aktuella 
området känner kommunen inte till.  Förvaltningen har haft korrespondens med arrendatorn.  

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2017-04-21 
Skrivelse den 6 oktober 2015 
Skrivelse den 27 januari 2017 
Mail den 25 aug 2015 
Kompletterande regler sjöbodsarrende, Dnr 96/KA0285 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att erbjuda arrendeavtal 
enligt gällande policy och taxa antagen av Kommunfullmäktige 1996-06-14 § 89, Kompletterande 
regler sjöbodsarrende, Dnr 96/KA0285 och Sjöbodspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2014-
04-24 § 46. 
 

Skickas till 

Sökanden inkl besvärshänvisning 
Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 46   KA 2017/586 

Markförsäljning inom dp Gravarne 3:1 och 3:6, del av fastigheten 
Gravarne 3:1, kommunalt arrende, servitut 

Sammanfattning 

Rena Hav har ansökt om att få köpa byggbar mark på fastigheten Gravarne 3:1. Detaljplan har 
antagits av kommunfullmäktige. Planen har överklagats och ännu inte vunnit laga kraft. 
Verksamheten utgör en del av Symbioscenter och ska användas för reningsverk för fiskindustrin.  
 
Rena Hav har ansökt om att få köpa den västra delen av planområdet för att uppföra ett reningsverk. 
Enligt detaljplanen får marken användas för "Industri med behov av vattennära läge som inte är 
störande för omgivningen". Kommunen har tidigare sålt den östra delen av fastigheten där köparen 
planerar uppföra en biogasanläggning.  

Ärendet 

Beslut att arrendera mark som inte är av rutinmässig karaktär är emellertid delegerat till 
kommunstyrelsens tekniska utskott.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 april 2017 beslutat att  
 
1. Sälja mark till Rena Hav AB för 250 kr/kvm. (Område E)  
 
2. Samtidigt som köpeavtal skrivs ska ett arrendeavtal med 25 års löptid ingås och inskrivas där 
Rena Hav ger kommunen rätt att ta väg över den sålda fastigheten till hamnen inom område E. 
 
3. Försäljningen villkoras av att pågående detaljplan vinner laga kraft, avstyckning kan ske och 
tillståndsprocessen är färdig inom två år samt att marken ska användas för reningsverk. 
 
4. Försäljningen villkoras också av att Rena Hav inom 1 år och tre månader från detta avtal  
- genom fastighetsreglering eller på annat sätt fått äganderätt till det område som skrafferats med 
blått och lila 
- upplåter marken inom område som skrafferats med blått och lila till kommunen på samma villkor 
som i ovan angivet arrendeavtal. 
 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att slutföra försäljningen och i 
övrigt reglera villkoren. 
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Forts. KSTU § 46  

 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att samtidigt som köpeavtal skrivs ska ett arrendeavtal 
med 25 års löptid ingås och inskrivas där Rena Hav ger kommunen rätt att ta väg över den sålda 
fastigheten till hamnen inom område E. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott, som noterar att förvaltningen har delegation för 
servitutsupplåtelser, har inget att erinra mot att upplåtelsen till förmån för kommunens fastighet 
istället sker i form av servitut.  
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 47   KA 2014/374 

Ansökan om 5-årigt arrendekontrakt för Sunes Bu 

Sammanfattning 

Sune Olsson har via sitt företag Sunes bu ett anläggningsarrende på Gravarne 3:1, med nr 07-007-1-
02, gällande mark för en bod/magasin på Hamngatan i Kungshamn. 
Detta avtal skrevs under 2009-12-11 och 2009-12-18. När kontraktet skrevs var det 5-årigt med 
automatisk förlängning med ett år i taget om uppsägning inte sker.  
Sune Olsson önskar återigen ett 5-årigt kontrakt då han vill känna en kontinuitet i den verksamhet 
som bedrivs i lokalen. 
Till nuvarande arrendeavtal har förvaltningen upprättat ett tilläggsavtal vilket endast innebär en 
förlängning av avtalstiden med fem år, i övrigt gäller nuvarande arrendeavtal med nummer enligt 
ovan.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-04-05 
Nuvarande arrendekontrakt nr 07-007-1-02 
Tillägg till arrendekontrakt 07-007-1-02 med 5-årig förlängningsklausul. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner "Tillägg till arrendeavtal" och "Avtal om förlikning" 
mellan Sotenäs kommun och Sunes Bu i Kungshamn enligt förslag. 
 

Skickas till 

Sökanden 
Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 48   KA 2016/795 

Parkeringstaxa 2017 - justering  

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under ett antal år tagit ut parkeringsavgift under juni - augusti. Syftet från 
början var att få omsättning på bilar i samhällskärnorna. Samhällsutvecklingen har gjort att fler bilar 
och husbilar rullar på gatorna.  
 
Parkeringstaxan hanterades av KSTU, KS och på nytt av KSTU under hösten 2016. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2016 föreslog förvaltningen att 
- förlänga av avgiftssäsongen för husbilsparkeringar, maj + september  
- höja av timtaxan från 10 till 15 kr per timma för husbilsparkeringar Lökholmen, Kleven, Sandö 
- att avgiftsbelägga ytterligare två gator i centrala delar av Smögen; 
Skolgatan/Templaregatan och Omholmen  
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för vidare utredning avseende Skolgatan och Omholmen 
på Smögen. 
 
Taxan för 2016 gäller även för 2017 (jfr kommunstyrelsens beslut). 

Beskrivning av ärendet 

Antalet husbilar som söker parkering ökar varje år. Säsongen för husbilar blir längre för varje år.  
 
Kommunen har utarbetat ett förslag till husbilsstrategi. Den går till stor del ut på att låta privata 
aktörer hantera ställplats för husbil. Dock erbjuder kommunen vissa avgiftsbelagda 
parkeringsplatser för husbil i egen regi. I förslaget finns två prioriterade lokaliseringar under 2017-
2019, de är Smögen/Sandö och Hunnebostrand/Lökholmen.  
 
Synpunkter har kommit in från näringslivet att kommunens låga avgifter konkurrerar med privata 
parkeringar. 
 
På båda dessa parkeringar är gällande p-avgift 10 kr/h dygnet runt, dock max 200 kr/dygn.. På yta 
söder om Smögenbrons östra brofäste tas idag inte någon avgift ut och parkeringstiden är inte 
begränsad. 
 
Hunnebostrand - Lökholmen 
I Hunnebostrand används parkeringen på Lökholmen för både husbilsparkering (juni till augusti) 
och landförvaring av båt (1/9-15/6). Husbilar kan parkera på de platser som inte är upptagna av 
båtar även under vinterhalvåret. Betalning av parkeringsavgiften sker via p-automat/sms/app. För 
Lökholmen beviljades bygglov för grusad P-plats för långtidsparkering den 12 juni 2007, i ärende 
BN 2007-356.  
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Forts. KSTU § 48  

 
Förvaltningens förslag innebär en förlängning av tiden för husbilsparkering så att husbilar kan 
parkera mot avgift under maj - september i samarbete med hamnen. Området kan alltså användas 
för husbilsparkering i mån av plats även under maj och september. Förslaget innebär också att 
timtaxan höjs från 10 till 15 kr/h. 
 
Smögen - Sandö  
På Smögen - Sandö är parkeringen till för husbilar/bilar året runt. Betalning av parkeringsavgiften 
sker via p-automat/sms/app. Bygglov för parkering behövs inte då parkeringen är planenlig och har 
funnits sedan innan 1991 då bygglovsplikt för parkeringar infördes. 
 
Förvaltningens förslag innebär att den avgiftsbelagda tiden förlängs april-oktober. Förslaget innebär 
också att timtaxan höjs från 10 till 15 kr/h. 
 
Söder om Smögenbrons östra brofäste 
På denna yta är det idag tillåtet att parkera men någon avgift tas inte ut. Området har varit 
ianspråktaget som parkering sedan innan 1991. Inte heller för denna parkering krävs därmed 
bygglov.  
 
Förslaget innebär att parkeringstiden begränsas till 4 h i syfte att undvika övernattning. Parkeringen 
avgiftsbeläggs med 15 kr/h under april-oktober. Betalning kommer att debiteras via sms. Annan 
betalform kan av praktiska skäl inte införas med så här kort varsel. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande  
Parkeringstaxa tillägg 2017 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om justering och tillägg till gällande parkeringstaxa: 
 
1. Parkeringsavgiften höjs från 10 till 15 kr per timma kl 00-24, dock max 200 kr/dygn på 
Smögen/Sandö och Hunnebostrand/Lökholmen.  
 
- På Smögen/Sandö tas parkeringsavgift ut under perioden 1 april - 31 oktober. 
- På Hunnebostrand/Lökholmen tas parkeringsavgift ut under perioden 1 maj - 30 september.  
 
2. Parkeringsavgift om 15 kr/h kl 00-24, dock max 4 h, införs på parkeringsyta på södra sidan om 
Smögenbrons östa brofäste under perioden 1 april - 31 oktober.  
 
Förändringarna träder ikraft den 1 juli 2017. 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 49   KA 2017/290 

Information om revidering av sjöbodspolicy 

Sammanfattning 

Information lämnas om arbetet med revidering av sjöbodspolicyn. Revideringen beräknas vara klar 
under hösten 2017. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

MEX-ingenjören 
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KSTU § 50    

Information om asfaltering och gatuunderhåll 

Sammanfattning 

Information lämnas om asfaltering och gatuunderhåll. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 51    

Information om Gammelgården i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Information lämnas om Gammelgården i Hunnebostrand.  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 52    

Information om parkeringsfråga, Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Information lämnas om parkeringsfråga, Hunnebostrand. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 53    

Information om hyresavtal, Sotenäs Vatten AB 

Sammanfattning 

Information lämnas om hyresavtal med Sotenäs Vatten AB. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 54   KA 2017/316   

Information om granskningsrapport fastighetsunderhåll 

Sammanfattning 

Information lämnas med anledning av Revisionens granskningsrapport om fastighetsunderhåll från 
E&Y daterad 7 mars 2017. 

Beskrivning av ärendet  

I revisionsrapporten finns synpunkter på i huvudsak tre områden, målarbete, underhållsplan och 
digitala verktyg.  
 
Revisionsrapporten identifierar fyra utvecklingsområden (listas nedan)  
1. Tillse att långsiktig strategi för kommunens fastighetsbestånd och dess underhåll tas fram.  
2. Arbeta fram mätbara verksamhetsmål för fastighetsunderhållet.  
3. Stärka uppföljningen av fastighetsunderhållet.  
4. Säkerställa att ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser av underhållsplaneringen 
analyseras.  
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2017-04-05 § 86 som har antagit en handlingsplan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-03-29 
Granskningsrapport E&Y 2017-03-07  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 55    

Information om utbetalningar på Smögenbryggan 

Sammanfattning 

Information lämnas om utbetalningar på Smögenbryggan. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att utreda frågan 
om utbetalningar på Smögenbryggan. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 56   KA 2017/140  

Information om lägenhetsarrende Malmön 1:8 

Sammanfattning 

Information lämnas om lägenhetsarrende Malmön 1:8.  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Då det framkommit att parterna, Sjömärkets ekonomiska förening och Hembygdsföreningen, 
numera är överens om att byggnaderna ägs av Hembygdsföreningen, uppdrar kommunstyrelsens 
tekniska utskott åt samhällsbyggnadschefen att säga upp arrendeavtalen med Sjömärkets 
ekonomiska förening. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 57    

Budgetuppföljning januari-mars 2017 
Information lämnas om budgetuppföljning för tekniska utskottets verksamhet för perioden januari- 
mars 2017, totalt per helår prognostiseras ett överskott på 213 tkr.  

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att redovisa intäkter för 
sjöbodsarrenden och landförvaring av båtar.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
tekniska utskott antar detta. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att redovisa 
intäkter för sjöbodsarrenden och landförvaring av båtar. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom 
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KSTU § 58   KA 2017/714   
  

Utredning Kaprifolskolan 
Roland Mattsson (M) tar upp frågan om att en utredning bör genomföras för Kaprifolskolan enligt 
följande; 
1. Rivningsalternativet som Sotenäsbostäder har förutsatt i sin ansökan om att få köpa fastigheten 
och ändra detaljplanen för att medge nybyggnation av 20-24 hyresrätter. Kostnadskalkyl för hyror 
tas fram. 
2. Bevara fastigheten i befintligt utförande med upprustning och ombyggnation till 6-7 
hyreslägenheter. Preliminär kalkyl för ombyggnad och hyror tas fram. 
3. Bevara och rusta upp nuvarande fastighet för framtida användande. Kalkyl tas fram för 
upprustning och årligt underhåll med förslag till finansiering. 
4. Försälja den på öppna marknaden utifrån aktuell värdering. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att starta en 
utredning av Kaprifolskolan enligt ovan. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 59       

Ny utformning av uteserveringen på Perssons på Kajen 
Roland Mattsson (M) informerar om en ny utformning av staketet på uteserveringen på Perssons på 
Kajen i Hunnebostrand. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 60       

Avspärrningar i Norra Hamnen i Hunnebostrand 
Roland Mattsson (M) informerar om idéer på Uddenområdet i Hunnebostrand. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 61   KA 2017/320    

Motion - Justering av taxa samt utredning av rättsläget angående 
ianspråktagen mark runt sjöbodarna i Sotenäs 

Sammanfattning 

Britt Wall (S) föreslår i en motion att arrendetaxan angående ianspråktagen mark i anslutning till 
sjöbodar som beslutades i KF 2017-06-16 justeras och sätts ner till hälften, d.v.s. 40 kr per m2 och 
år från och med 2017- 07 -01 eller så snart som möjligt, samt att rättsläget utreds angående 
sjöbodsägarnas ansvar och skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för olycksfall. 

Bakgrund 

Den 16 juni 2016 beslutade KF om ny taxa för sjöbodar och bryggor att gälla från och med den 1 
januari 2017. 
 
Ett projekt som syftar till att upprätta arrendeavtal med alla som uppfört sjöbod och/eller brygga 
samt säkerställa att gällande arrendeavtal omfattar all ianspråktagen mark pågår sedan 1 september 
2016. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Ekonomiskt drivs sjöbodsprojektet delvis utifrån att projektets kostnader kan räknas hem genom 
utökade intäkter. Därutöver förväntas en del av den besparing som ålades den tekniska 
verksamheten för 2017 täckas av ökade intäkter (300 000 kr).  
 
Rättsläget angående sjöbodsägarnas ansvar och skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för 
olycksfall kan utredas. Utredningskostnaden uppskattas mycket grovt till  
30 000 kr. 

Organisation 
Arrenden betalas per helår. Fakturor skickas ut under december månad för kommande år. Efter hand 
som nya arrendeavtal upprättas skickas fakturor löpande för hela året. Justering av taxa för en 
period som redan fakturerats innebär merarbete med krediteringar, både för sjöbodsadministratören 
och ekonomiavdelningen. Vidare ligger, sedan senaste taxebeslutet, samma artikelnummer inlagt i 
verksamhetsstödet för sjöbod och brygga. En uppdelning av taxan med olika taxor för sjöbod och 
brygga medför att yta och artikelnummer behöver justeras för varje kontrakt. För närvarande finns 
ca 2 000 kontrakt. Ett sådant arbete är omfattande och kräver stora resurser oavsett när en 
förändring införs. Förvaltningen har inte resurser för en sådan förändring mitt i sommarsäsongen. 
Diskussioner pågår om att byta verksamhetssystem för enklare hantering. 
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Forts. KSTU § 61  

Rättsläget angående sjöbodsägarnas ansvar och skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för 
olycksfall kan utredas inom befintlig organisation eller med hjälp av någon av de konsulter 
kommunen har ramavtal med. 

Regelverk 
Nu gällande taxa har överklagats. Förvaltningsrätten har ännu inte prövat överklagandet. Taxan kan 
tillämpas trots överklagandet. Med hänsyn till vad som anförts under organisation bör ytterligare 
justeringar avvakta till efter lagligheten av beslutet prövats. 
 
En utredning av sjöbodsägarnas ansvar och skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för 
olycksfall kan utredas inom ram skulle bidra till större kunskap om regelverket. 
 
En motion bör enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31§, beredas så att de kan läggas till 
fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Efter beredningen ska 
beslutsförslag företrädesvis ges i form av bifall eller avslag.  

Slutsats 

Rättsläget angående sjöbodsägarnas ansvar och skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för 
olycksfall kan utredas. 
 
En ändring av taxan vid föreslagen tidpunkt är olämplig av ekonomiska och organisatoriska skäl, 
särskilt med hänsyn till att taxebeslutet överklagats. Förändringar av taxan kan däremot beredas för 
beslut i KF inför budgetåret 2018. 
 
Eftersom en motion ska bifallas eller avslås i sin helhet föreslås avslag. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-05-05 

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) föreslår att motionen ska bifallas.  
Roland Mattsson (M) och Stig-Arne Helmersson (C) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Stig-Arne Helmerssons (C) förslag 
mot Hilbert Eliassons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att avslå 
motionen. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Forts. KSTU § 61 

Reservation 

Hilbert Eliasson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 62   KA 2017/485    

Motion - Uppföljning och utvärdering av taxa för arrende av brygga 
och sjöbod i Sotenäs 

Sammanfattning 

Roland Mattson (M), Mikael Sternemar (L), Stig-Arne Helmersson (C) och Ola Strand (KD) 
föreslår i en motion att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
utvärdera effekterna av det nya taxesystemet och redovisa analysen till kommunstyrelsen den 6:e 
september 2017. I redovisning skall det bl.a. framgå hur många, i procent och antal, som har en 
arrendeyta på mer än 35 m2.  

Bakgrund 

Den 16 juni 2016 beslutade KF om ny taxa för sjöbodar och bryggor att gälla från och med den 1 
januari 2017. 
Ett projekt som syftar till att upprätta arrendeavtal med alla som uppfört sjöbod och/eller brygga 
samt säkerställa att gällande arrendeavtal omfattar all ianspråktagen mark pågår sedan 1 september 
2016. 

Analys 

Sjöbodsfrågan är viktig för Sotenäsborna och även media har visat intresse för frågan. Utredning i 
enlighet med motionärernas förslag skulle därför vara värdefull för den fortsatta hanteringen av 
frågan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2017-05-05 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Stig-Arne Helmersson föreslår att motionen bifalls. 
Hilbert Eliasson (S) föreslår att motionen avslås.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) och Stig-Arne Helmerssons (C) förslag 
mot Hilbert Eliassons (S) förslag och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att 
bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Kommunstyrelsen att utvärdera effekterna av det nya 
taxesystemet och redovisa analysen till Kommunstyrelsen den 6:e september 2017.  
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Forts. KSTU § 62  

Reservation 

Hilbert Eliasson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 63  

Information om enkla åtgärder i Hunnebostrand 
Information om enkla åtgärder i Hunnebostrand. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 64   KA 2016/245 

Information om inmätning av sjöbodar 
Information lämnas om inmätning av sjöbodar utförs. 
 
När kommunen utför inmätning av sjöbodar mäts husliv, inte takutsprång. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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