
 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-08-28 | §§ 74-82 

Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2018-08-28 kl. 08.30 - 12:15 
 

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

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Erik Österlund, ekonom § 75 
Tony Grantz, Västvatten § 76 
Jerker Hansson, Västvatten § 76 
Daniel Jarnrot, hamnansvarig §§ 76-78  
Amanda Jansson, plan- och exploateringschef  
§§ 80-81 
 
 

Linn Nielsen, mark- & exp. ingenjör §§ 80-81 
Niklas Nilsson, mark- & exp.ingenjör §§ 80-81 
Johan Fransson, mark- & exp.ingenjör §§ 80-81 
Therese Johansson, mark- & exp.ingenjör  
§§ 80-81 
Frida Göthberg, GIS-ingenjör § 82 
Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset 2018-08-29 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Hilbert Eliasson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-08-28 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-08-30 - 2018-09-20 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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KSTU § 74 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen. 
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KSTU § 75 

Ekonomi - delårsbokslut jan - juni 2018 
Tekniska utskottet informerades om delårsbokslut jan-juni 2018, budgetuppföljning jan-juli 2018 
samt uppföljning investeringsprojekt. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av delårsrapporten samt uppföljning av fastighets- samt 
kost och städverksamheten januari – juli.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsbyggnads-
chefen att noggrant pröva återbesättning vid vakanta tjänster, pröva möjligheten att skjuta upp annat 
än akuta underhållsåtgärder i fastighets-, hamn och anläggningsverksamheterna samt iaktta 
restriktivitet gällande övriga kostnader. Som exempel kan nämnas begränsa avrop av grävtjänster. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 76  Dnr KA 2018/208 

Våtmarker i avrinningsområdet till Tåsteröds stora vatten  
Tåsteröds stora vatten och Lilla Dalevatten utgör råvattentäkt för Dale vattenverk som försörjer 
Sotenäs kommun med dricksvatten. För att långsiktigt säkerställa dricksvattenkvaliteten är åtgärder 
för att minimera risken för toxiner från cyanobakterier och luktstörningar av alger av stor betydelse. 
En viktig åtgärd är att begränsa näringstillförseln till sjöarna. För vattentillgången är det även 
viktigt att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena. För att 
åstadkomma detta förslås att befintliga våtmarker restaureras och att en ny anläggs där det är 
möjligt.  
 
Västvatten AB föreslår att Sotenäs kommun senast den 1 oktober 2018 söker Naturvårdsverkets 
LONA-bidrag som omfattar upp till 90 procent av kostnaden för kunskapsuppbyggnad, framtagande 
av underlag och annat förberedelsearbete inför restaurering och nyanläggande av våtmarker. 
Sotenäs kommun kan härvid även söka LONA-bidrag för själva anläggandet av ny våtmark och 
restaureringen av befintliga. Möjligheten att söka LONA-bidrag finns sannolikt även 2019 för 
restaurering och anläggande 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Hydrogeologens tjänsteutlåtande 2018-08-17 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Sotenäs kommun ansöker om Naturvårdsverkets LONA-bidrag enligt 
förordning (2003:598) för; 

• kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag och annat förberedelsearbete inför 
restaurering och anläggande av våtmarker i Tåsteröds stora vattens avrinningsområde, samt 
för 
 

• restaurering och anläggande av våtmarker i Tåsteröds stora vattens avrinningsområde. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 77   

Asfaltering - information 
Tekniska utskottet informerades om asfalteringsbehovet enligt inventeringen. 
 
Arbete pågår enligt åtgärdsplanen och anpassningar görs efter den verklighet som finns gällande 
resurser och övrig information. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 78   

Sommaruppföljning - information 
Utskottet informerades kort om hur samhällsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter har 
fungerat under sommaren 2018.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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KSTU § 79  Dnr KA 2018/042 

Remiss - Sotenäs kommuns avfallsplan 2018-2023 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har fått möjlighet att yttra sig över utkast till avfallsplan för 
2018-2023. Här redovisas ett antal ändringar i syfte att renodla ansvaret för genomförande, 
samordna planen med kommunens övergripande styr- och ledningsmodell samt i syfte att ta höjd för 
behov av investeringar. 
 
Den nu gällande avfallsplanen är från 2008. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ny 
avfallsplan och nu remitterat densamma till tekniska utskottet. Förslaget till avfallsplan framgår av 
bilaga 1 där också tekniska utskottets förändringar redovisas i kommentarer.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2018-08-20 
Avfallsplan med förslag till justeringar. 
 

Förvaltningens förslag till remissvar 
Avfallsplanen beskriver väl komplexiteten i avfallshanteringen och nödvändigheten av samspel 
mellan flera olika aktörer. Tekniska utskottet välkomnar arbetet med uppdatering av avfallsplanen. 
 
I avfallsplanen ingår en handlingsplan och den utgör därmed ett detaljerat styrdokument i 
förhållande till det kommunala bolaget. Tekniska utskottet har inte några synpunkter i denna del. 
 
När det gäller de mål och aktiviteter som förslås gälla för den kommunala förvaltningen noteras 
följande. Avfallsplanen innehåller mål och detaljerade aktiviteter och ska antas av 
Kommunfullmäktige. Parallellt pågår ett arbete med att ta fram en ny styr- och ledningsmodell för 
Sotenäs kommun. I modellen tydliggörs vilka mål som ska antas av Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelse och nämnder samt vilka åtgärder som ska beskrivas i förvaltningarnas 
handlingsplaner. Styr- och ledningsmodellen är ännu inte antagen. Förslaget i avfallsplanen bör 
ändå anpassas så att det följer samma struktur av mål och aktiviteter som föreslås i den 
övergripande styrmodellen. 
 
Arbetet med genomförande av aktiviteter och tidplanen för dessa bör också kopplas till övriga mål 
och aktiviteter i den kommande styr- och ledningsmodellen för Sotenäs kommun. I kommunen 
finns idag ett stort antal mål samt ett behov och en ambition att begränsa och prioritera bland dessa. 
En samordning med innehållet i kommunens övriga styr- och ledningsmodell ger också en tydlig 
prioritering av mål och aktiviteter i förhållande till genomförande av kommunens övriga mål.  
investeringsmedel anslås av Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun. Kostnader uppstår också för 
utredningar och myndighetsprövning, t.ex. bygglov etc.  
 



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-08-28 | §§ 74-82 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2018\KSTU 
Protokoll 2018-08-28.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(12)
 

 
 

forts. KSTU § 79  Dnr KA 2018/042 

Ekonomi och regelverk 
Innan handlingsplanen beslutas behöver åtgärderna kostnadsberäknas. Till exempel kan införande 
av matavfallsinsamling och källsortering i kommunens egna byggnader och verksamheter - vilket i 
sig välkomnas av tekniska utskottet - medföra behov av investeringsmedel i de fall soprum och kök 
behöver byggas eller byggas om för att uppfylla olika myndighetskrav ifråga om t.ex. 
livsmedelshantering och arbetsmiljö. Genomförandet kan därför vara beroende av att Avfallsplanen 
bör inkludera Regeringens beslut om förordningsändringar ifråga om producentansvaren för 
förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Se pressmeddelande från 
Regeringen. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/mer-tillganglig-kallsortering-
nara-hemmet/  

Organisation och personal  
Ansvaret för åtgärder bör som huvudregel inte vara delat. En ansvarig som redan har ett uppdrag 
behöver heller inte pekas ut i avfallsplanen. Det är tillräckligt att den som är ansvarig för att driva 
åtgärden/projektet anges. Mer specifika kommentarer lämnas i bilaga 1.  

Medborgarperspektiv  
Tekniska utskottet delar utredarens uppfattning att det är angeläget att kommunen tar samma ansvar 
som förväntas av externa aktörer. 

Övrigt 
Vissa åtgärder tycks överlappande, t.ex. införa matavfallsinsamling och införa källsortering i 
kommunens egna fastigheter. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott antar förvaltningens förslag till remissvar och tillägger att 
planen är så omfattande att den även skickas på remiss till de politiska partierna. 

 

Skickas till 

registrator.kommun@sotenas.se 
bo.hallgren@sotenas.se 
 
  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/mer-tillganglig-kallsortering-nara-hemmet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/mer-tillganglig-kallsortering-nara-hemmet/
mailto:registrator.kommun@sotenas.se
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KSTU § 80  Dnr KA 2017/1378 

Ansökan om arrende på Hunnebo 1:647 brygga och sjöbod 
Sökande har sedan en tid tillbaka haft möjlighet att nyttja kommunal brygga i sin verksamhet. 
Bryggan finns i ett område även intressant för andra verksamheter och området ska framöver i 
enlighet med beslut i KSTU 2018-01-31 § 5, användas av annan användare.  
 
Med anledning av det önskar sökanden ett arrende för att uppföra ny brygga, gärna med en sjönära 
byggnad. Syftet är att skapa förutsättning att driva samt utveckla verksamheten framöver. Sökanden 
har under många år ägnat sig åt fiske på heltid som enda försörjning, är ägare till ett fartyg och 
innehar både fartygslicens samt fiskelicens.    
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-07-23 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att bevilja arrende för brygga under förutsättning att de 
lov som krävs för uppförandet beviljas.  
 
Arrendeavtalet ska följa kommunfullmäktiges beslut vad gällande taxor. Arrendeområdet upplåts 
för en tid av 2 år med automatisk förlängning på 1 år. 
   

Skickas till 

Sökande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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KSTU § 81  Dnr KA 2017/484 

Ansökan om bidrag för reparation av gångbron Ödby Ö, 
Hunnebostrand 
Föreningen Ödby Ö samfällighet ansöker om 200 000 kr i bidrag för att reparera gångbron vid 
Ödby Ö. Genom olika beslut inom Sotenäs kommun har kommunstyrelsens tekniska utskott och 
plan- och exploateringsenheten ålagts att förhandla om avtal och ersättning till Ödby Ö 
samfällighet. Från olika utredningar har det framkommit att Sotenäs kommun ej har ansvar eller 
ersättningsskyldighet för gångbron genom tidigare nyttjanderättsavtal och anläggningsbeslut för att 
bilda Ödby ga:5.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-08-13 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutar att inleda förhandlingar med föreningen Ödby Ö 
samfällighet och ger förvaltningen i uppdrag att kalla till möte 26 september. 
 

Beslutet skickas till 

Plex avdelningen 
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KSTU § 82  Dnr KA 2017/1147 

Riktlinjer för adressättning 
Dokumentet syftar till att utgöra riktlinjer för handläggning av adresser inom Sotenäs kommun. 
Riktlinjerna syftar också till att öka förståelsen för adressättning inom kommunen.  
 
Lantmäteriet samverkar tillsammans med kommunen när det gäller ajourhållning av adresser. 
Kommunen använder följande handböcker och standarder som hjälp i arbetet med adressättning: 

• Handbok Belägenhetsadresser Lantmäteriet 
• Svensk standard SS 637003:2015 Geografisk information – Belägenhetsadresser – Begrepp 

och principer 
• Tekniska rapport SIS-TR 33:2017 Geografisk information – Belägenhetsadresser – 

Handbok 
• Ortnamn och namnvård, God ortnamnssed, Ortnamnsrådets handledning i namnvård 

Kommunens roll 
Kommunen är den myndighet som beslutar om adresser och svarar för att uppgifterna är korrekta. 
Kommunen ajourför adresserna i LINA-systemet (Lantmäteriets INsamlingsApplikation). LINA är 
direktuppdaterande och nya uppgifter syns direkt i GDS (grunddatasystemet). Kommunen följer 
t.ex. via bygglovsritningar förändringar av adresserna. Kommunen kan: 

• Besluta om ny adress som leder till ajourhållning av adressregistret 
• Ändra en adress som leder till ajourhållning av registret 
• Underrätta om ny eller ändrad adress 
• Avregistrera adress i adressregistret  

Lantmäteriets roll  
Lantmäteriet ansvarar för adressdelens drift och förvaltning samt underhåll och support till 
användarna. Lantmäteriet har inte någon skyldighet att underrätta berörda vid ändring av adress.    
 
Riktlinjerna underlättar arbetet med adressättning i Sotenäs kommun.  

Beslutslutsunderlag 

GIS-ingenjörens tjänsteutlåtande 2018-08-13 
Riktlinjer för adressättning i Sotenäs kommun 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för adressättning för att underlätta arbetet med adressättning samt 
för att tydliggöra för medborgarna hur arbetet med adressättning i Sotenäs kommun går till.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 


