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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2018-09-26 kl. 08.30 - 14:45 
Ajournering lunch: kl.12:10-13:00 
 

Beslutande Roland Mattsson (M), ordförande 
Hilbert Eliasson (S), 1:e vice ordförande 
Stig-Arne Helmersson (C) 
 

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Bo Hallgren, utredare § 84 
Ann-Marie Olofsson, Rambo, § 84 
Martin Andersson, projektledare § 85 
Daniel Jarnrot, t.f. drift- och projektchef §§ 85-88 
 
 

Linn Nielsen, mark- & exp. ingenjör §§ 89-91 
Johan Fransson, mark- & exp. ingenjör §§ 89-91 
Erik Österlund, ekonom § 92 
Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset 2018-10-03 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Hilbert Eliasson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-09-26 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-10-04 - 2018-10-25 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 2(17)
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Redovisning av uppdrag att utreda rättsläget angående sjöbodsägarnas ansvar och skyldighet att 
hålla aktuell arrendemark säkrad för olycksfall ................................................................................. 16 
Tillkommande ärenden ...................................................................................................................... 17 
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KSTU § 83 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Uppföljning hamnar, information nuläge 
• Sjöbodar arrendeavtal 
• Begränsad framkomlighet motionsspår 
• Grundläggande granskning Ernst & Young, skriftligt svar, information 
• Fakturering sjöbodar 
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KSTU § 84  Dnr KA 2018/806 

Taxekonstruktion och taxenivåer gällande renhållning - diskussion 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-12 § 160 att uppdra åt tekniska utskottet att diskutera 
taxekonstruktion och taxenivåer med Rambo. 
 
Ann-Marie Olofsson från Rambo och Bo Hallgren, utredare Sotenäs kommun redovisar hur 
taxeförslaget är tänkt att fungera. Bland annat antecknas att fyrfackssystem planeras införas 1 april 
2020. Informationen går ut till abonnenterna hösten 2019. Rambo kommer vid inventering och i 
samband med abonnenternas val av kärl arbeta för lösningar för respektive abonnent. När fyrfacks-
system införs kan behovet av återvinningsgård minskas. 
 
Grundavgiften syftar till att täcka sophanteringen inklusive återvinningsgårdar och återvinnings-
stationer. I förslaget är avsikten att om man kommer överens med en närboende om att dela kärl får 
man var sin grundavgift men får dela på behandlingsavgiften. Om man däremot får del i gemensamt 
kärl avgår 400 kr från behandlingsavgiften. Orsaken till skillnaden har med skillnaden i 
framkörningskostnad att göra.  
 
Taxan är avsedd att vara miljöstyrande varför det blir högre avgift om man inte sorterar ut matavfall 
än om man gör det. 
 
Slamavgiften för Sotenäs är beroende av kommunens beslut om hur slammet ska hanteras. 
Angående tilläggstjänster omfattar förslaget taxa relaterad till slanglängd för slamsugning.  
 
För avfall från sommarverksamhet kan gemensamma system inrättas och kostnaderna täckas genom 
annan finansiering. Frågan kan behandlas i avfallsplanen. 
 
En justering av taxan har gjorts beträffande gynnande förvaltningsbeslut avser person och inte 
fastighet; tjänsten kan inte ändras men taxan justeras. 
 
Rambo gör förtydliganden inför ny behandling i kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) yrkar på att punkten 4 i avsnitt 2.2 gällande avgift för extra slang ska utgå 
 
Stig-Arne Helmersson (C) yrkar på att gällande avgift för extra slang sätts till 100 kr per påbörjat 
10-tal meter över 10 meter. 
 
Roland Mattson (M) yrkar bifall till Stig-Arne Helmerssons yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Hilbert Eliassons förslag mot Stig-Arne Helmerssons och Roland 
Mattsson förslag och finner att utskottet antar Stig-Arne Helmerssons och Roland Mattssons 
förslag. 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-09-26 | §§ 83-96 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2018\KSTU 
Protokoll 2018-09-26.docx

 Justerares signatur: 
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Sid: 5(17)
 

 
 

forts. KSTU § 84 Dnr KA 2018/806 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott lämnar följande synpunkter på avsnitt 1.9; 
- framdragning av kärl tur och retur tas bort 
- det är inte skäligt att ta ut avgift för framdragning av kärl placerat inom 3m från tomtgräns 
- är placering inom 3m från tomtgräns ej möjlig på grund av tomtförhållanden skall dialog med           
kund ske om en praktisk lösning, ingen extra kostnad tas ut 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott lämnar följande synpunkter på avsnitt 2.2; 
- avgift för extra slang sätts till 100 kr per påbörjat 10-tal meter över 10 meter  
 
Utvärdering görs sedan taxan införts.  
 
 

Reservation 

Hilbert Eliasson (S) reserverar sig mot beslutet i den del som avser avsnitt 2.2 gällande avgift för 
extra slang sätts till 100 kr per påbörjat 10-tal meter över 10 meter. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-09-26 | §§ 83-96 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2018\KSTU 
Protokoll 2018-09-26.docx

 Justerares signatur: 
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KSTU § 85   

Laddstolpar - information 
Projektledaren informerade utskottet kort om arbetet med projektet att installera laddstolpar i 
kommunen. Laddstolparna placeras i anslutning till verksamhetsbyggnader. Det finns också 
möjlighet till installation av 2 st publika laddstolpar. Kommunen har fått statligt bidrag för att sätta 
upp dem. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger projektledaren i uppdrag att 
utreda möjligheten till installation av två publika laddstolpar i kommunen. Förslaget ska tas fram 
med utgångspunkt på självfinansiering samt förslag på placering. 
 

Skickas till 

Projektledaren 
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KSTU § 86  Dnr KA 2017/235  

Medborgarförslag om Utsiktsplats 
En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska rusta upp ett område i anslutning 
till Hästedalsvägens busshållplats.  
 
Vägen heter Ulebergshamnsvägen och finns i Hunnebostrand. Förslagsställaren föreslår att området 
görs i ordning genom att; 

• sly och övrigt som skymmer sikten tas bort. 
• en eller ett par platser reserveras för personer med funktionsnedsättning. 
• några bänkar med sittplatser placeras där. 
• området tydligt skyltas. 
• området snyggas upp, exempelvis asfalteras eller stensätts, kanske något 

blomsterarrangemang. 
Åtgärderna kan göras i den takt den kommunala ekonomin tillåter. 
 
Ärendet har varit uppe i Kommunfullmäktige 2018-06-14 § 79 och blev då återremitterat för att 
utreda ansvarsförhållandet på platsen. 
 
Det är Trafikverket som är väghållare på Ulebergshamnsvägen och har därmed vägrätten i området 
enligt väglagen. Kommunen är markägare i området och området ligger inom detaljplan 1427-
P87/10. Planen säger att det ska vara väg/gata eller natur mark i området.  
 
Förvaltningen arbetar utifrån fastställd projekt- och driftsbudget. 
 

Beslutsunderlag 

T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-09-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar att Trafikverket har ansvar för delar av platsen. 
 
Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och beslutar att besvara medborgarförslaget 
med att utsiktsplatsen har snyggats upp på ett naturligt sätt och i frågeställarens grundintentioner. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KSTU § 87   

Båtuppställning på Malmön, projekt 0023 
Kommunfullmäktige tog inför budget 2015 beslut om att det fanns behov av ny båtuppställningsyta 
på Malmön och platsen var förutbestämd. För ändamålet avsattes 150 tkr i investeringsbudgeten. 
Ärendet har varit ute på anbudsräkning men anbuden har överstigit budget. Inte heller vid 
genomförande i egen regi har budget kunnat hållas. Ytan som skulle göras i ordning gränsar till två 
vägar och ett dagvattendike.  
 
Under åren har ansökan om bygglov lämnats in och två upphandlingar genomförts. Dessa har 
avbrutits då anbuden överstigit budget.  
 
Den förutbestämda ytan är besvärlig eftersom den lutar och ligger nära Trafikverkets väg. Den är 
också problematisk från miljösynpunkt pga. det stora dike som rinner genom området. Allt detta gör 
att den effektiva ytan blir väldigt liten men till en hög kostnad. Det finns i närheten (800 m bort) två 
områden som används till förvaring av båtar idag, Dessa skulle med mindre resurser kunna 
förbättras och då ersätta den förutbestämda ytan. Detta kräver naturligtvis att erforderliga tillstånd 
erhålls för åtgärderna. 
 
Ett alternativ till ovanstående är att projektet avslutas utan att genomföras och att avsatta medel 
omfördelas till upprustning av den befintliga hamnmiljön på Malmön. Förslag på åtgärder är 
förbättringar av hamnplanen vid reningsverket och minigolfen med justering av grusytan och 
röjning i området för att kunna ha bättre möjlighet till parkering och förvaring. 
 
Kostnaden för att genomföra projektet på den förutbestämda platsen skulle överstiga budget med 
100 - 150 tkr. Om man förbättrar de alternativa ytorna så kan investeringen begränsas till totalt 50-
100 tkr för motsvarande, eller något större yta.  
 
Det finns tre alternativa platser där en båtuppställningsyta på Malmön kan anordnas. Förvaltningen 
föreslår att projektet genomförs på de två alternativa platserna. Detta då det genererar en större yta 
till en mindre kostnad.  
 

Beslutsunderlag 

T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-09-10 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar åt förvaltningen att genomföra projektet genom 
förbättringar på de två alternativa platserna. 

Skickas till 

Drift & Projekt  
Hamningenjör 
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KSTU § 88  

Trafikverkets planerade åtgärder - återrapportering 
T.f. drift- och projektchefen har kontaktat Trafikverket för inhämtning av information gällande 
Kyrkogatan Kungshamn och den planerade rondellen vid avfarten till Smögen.  
 
Trafikverket har lagat de hålor som fanns på Kyrkogatan i Kungshamn. Inga fler underhållande 
åtgärder är inplanerade.  Byggnationen av rondellen vid uppfarten till Smögenbron väg 174 som 
planerades att starta 2019 har skjutits fram till hösten 2020.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 89  Dnr KA 2017/1112 

Ansökan om adressättning - adress till sjöbod på fastigheten  
Uleberg 4:1, villkorsändring arrende 05002060  
Kommunstyrelsens tekniska utskott återremitterade ärendet till förvaltningen 2018-06-07 med 
motiveringen att utredning av bygglov och va-avtal skall göras samt att sökande skall inkomma med 
senaste årsbokslut och en beskrivning hur lokalen används inom bolaget.  
 
Utredning har gjorts och komplettering av ärendet i enlighet med ovan redovisas i ärendet.  
Bygglov har lämnats i november 2004 efter att kammarrätten återförvisar ärendet för fortsatt 
handläggning att åtgärderna följer Plan- och bygglagen. VA-avtal om enskild anläggning 
upprättades 2005 i enlighet med bygglovets intentioner om lokalens användning som mötesrum 
med pentry. Bolaget och koncernens bokslut för 2017 visar på bra soliditet och likviditet.  
 
Enligt Sotenäs kommuns sjöbodspolicy så skall eventuell verksamhet i sjönära byggnad ha ett ”stort 
behov av sådant läge”. Således råder stor restriktivitet vad gäller att ändra arrende från 
lägenhetsarrende för sjöbod till anläggningsarrende för sjönära byggnad.  
 
I detta fall kan man motivera ändringen med att bygglov för konferensrum och pentry medgivits 
2004 samt att även VA-avtal om enskild vattenanläggning ingåtts 2005.  
 
Sotenäs kommun är restriktiva gällande sätta adress för sjönära byggnader och sjöbodar. Det har 
gjorts på ett fåtal och då med anläggningsarrende. 
 
Förvaltningen föreslår att tilläggsavtal som innebär att upplåtelseformen anläggningsarrende 
godkänns och att adress sätts på byggnaden.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-09-06  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att godkänna ändrings- och tilläggsavtalet för 
arrendeavtal 05002060 i enligt med avtalsförslaget samt att sätta en adress på den sjönära 
byggnaden. 
 
Vid omförhandling av arrendeavtalet 2025-08-31 ska anläggningsarrendet utvärderas så att avtalet 
överensstämmer med verksamheten. 
 

Skickas till 

PLEX-avdelningen  
GIS avdelningen  
Sökanden 
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Sid: 11(17)
 

 
 

KSTU § 90  Dnr KA 2018/833 

Villkorsändring gällande arrende 06001612 på Heljeröd 1:4, 
jordbruksmark 
En villkorsändring angående arealuppgifterna behövs att göras på ett jordbruksarrende på den 
kommunala fastigheten Heljeröd 1:4. Detta eftersom kommunen sålt delar av arrendeområdet och 
arealen inte längre stämmer överens med avtalet. En generell uppdatering görs även av avtalet i 
samband villkorsändringen då det tidigare avtalet var upprättat år 1992. Arrendeavgiften uppdateras 
och beräknas i enlighet med Jordbruksverkets rekommendationer när det gäller arrendeavgift för 
jordbruksarrende för åkermark.   
 
Tidigare avtal innehåller felaktiga arealuppgifter efter att kommunen sålt delar av arrendeområdet. 
En villkorsändring behövs därmed göras för att rätta till dessa uppgifter. Det anses inte vara några 
hinder för fortsatt arrende på de kvarstående delar samt att det i försäljningen varit kommunens 
avsikt att behålla arrendatorn på övriga bitar. Arealen förändras från 6 hektar till 4,5 hektar 
åkermark på den kommunala fastigheten Heljeröd 1:4.  
 
En generell uppdatering av tidigare avtal sker även i samband med villkorsändringen. 
 
Arrendeperioden sätts till fem år med ett års förlängning, om inte uppsägning sker innan två 
månader innan arrendets utgång. Detta är densamma arrendetid som fanns på tidigare avtal. 
 
Den nya arrendeavgiften beräknas i enlighet med Jordbruksverkets rekommendationer angående 
beräkning av avgift för jordbruksarrenden. Avgiften hamnar år 2018 på 2800 kr för 4,5 hektar 
åkermark. 
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-09-11 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att bevilja arrende för jordbruksändamål på den 
kommunala fastigheten Heljeröd 1:4. Arrendeområdet upplåts för en tid av 5 år med automatisk 
förlängning på 1 år.   
 

Skickas till 

Arrendatorn  
Plan- och exploateringsenheten 
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KSTU § 91 

Ärendeuppföljning MEX 
Tekniska utskottet informerades kort om ärendebalansen inom mark- och exploateringsenheten. 
 
Antalet pågående ärenden har ökat något som dels har sin förklaring i sjöbodsprojektet som innebär 
många nya registrerade ärenden. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 92 

Ekonomi - budgetuppföljning jan-aug 2018 samt uppföljning 
investeringsprojekt 
Ekonomen redovisade resultat för budgetuppföljning jan-aug 2018 samt uppföljning av 
investeringsprojekt. 
 
Helårsprognosen för de tekniska verksamheterna totalt har förbättrats med 1,3 mnkr från föregående 
årsprognos efter juni. 
 
Uppföljning investeringsprojekt är oförändrat från föregående årsprognos efter juni. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ställer sig bakom redovisning av 
budgetuppföljning jan-aug 2018 samt uppföljning av investeringsprojekt och uppmanar 
förvaltningschefen att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 93  

Gästhamn 
Förvaltningschefen informerade tekniska utskottet om pågående ärende. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 94 

Organisation 
Utskottet informerades om arbetet med förslag på ny organisation inom kost- och städenheten. 
 
Den föreslagna förändringen är att dela upp nuvarande tjänst, kost- och städchef, till att bli en 
enhetschef för Måltider och en enhetschef för Lokalvård i syfte att nå effektivitet och tydligare 
ansvar.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

Sid: 16(17)
 

 
 

KSTU § 95  Dnr KA 2018/430 

Redovisning av uppdrag att utreda rättsläget angående 
sjöbodsägarnas ansvar och skyldighet att hålla aktuell arrendemark 
säkrad för olycksfall 
Förvaltningen slutredovisar här uppdrag att utreda rättsläget angående sjöbodägares ansvar och 
skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för olycksfall. 
 
Med bifall till en motion beslutade kommunfullmäktige den 24 april 2018 att utreda rättsläget 
angående sjöbodsägares ansvar och skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för olycksfall. 
 
Utredningsuppdraget lämnades till Advokat Måns Ahlqvist som redovisat sitt uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2018-06-26 
PM om rättsläget från M Ahlqvist  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Plan- och exploateringsenheten för kännedom 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 17(17)
 

 
 

KSTU § 96 

Tillkommande ärenden 
Följande ärenden tillkom till dagordningen och beslutades enligt nedan. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Uppföljning hamnar, information nuläge 
Kommunstyrelsen önskar uppföljning om hamnar till nästa sammanträde. 

Sjöbodar 
Kommunstyrelsen önskar uppföljning av arrendestatus gällande ett par sjöbodar på Smögen samt 
information gällande folkbokföringskoll vid förnyat arrendeavtal. 

Begränsad framkomlighet motionsspår 
Kommunstyrelsens tekniska utskott konstaterar att ansvaret för framkomlighet ligger hos kultur- 
och fritid. 

Grundläggande granskning Ernst & Young, skriftligt svar - information 
Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av det föreslagna skriftliga svaret. 

Fakturering sjöbodar 
Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen gällande kösystem. 
 
 
 


