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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2019-03-12 kl. 13:00 - 15:45 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Lars Kinnmalm (M) 
 

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

Övriga deltagare Johan Fransson, t.f. plan- och exploateringschef  
§§ 19-20 
Maria Ceder Askman, administratör § 21 
Daniel Jarnrot, hamnansvarig § 22 
 

Fredrik Torstensson, drift- och projektchef  
Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2019-03-13 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-03-12 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-03-14 - 2019-04-04. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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KSTU § 19 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer dagordningen.  
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KSTU § 20  Dnr KA 2018/000984 

Tilläggsavtal till arrende 03003176-1 Väjern 3:4, stagning av torn för 
mobiltelefoni  
En ansökan har inkommit för att utökat arrende. Syftet med utökningen är att befintlig 
kommunikations mast ska stagas upp för att säkra mastens bärighet. Då mer mark kommer tas i 
anspråk samt att ersättning höjs och därför ska tilläggsavtal till arrendeavtal 03003176-1 upprättas 
mellan parterna.  
 
Tilläggsavtal är lämpligast att använda då gällande arrendeperiod gäller fram till 2023-12-15.  
Det är vid denna tidpunkt först gällande arrendeavtal kan sägas upp för villkorsändring.  
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2019-02-15 
Tilläggsavtal med bilaga 4 
Arrendeavtal 03003176-1 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutar att godkänna tilläggsavtal till arrendeavtal 03003176-1 
där arrendeavgälden ökas från 10 000 kr till 15 000 kr samtidigt som arealen ökar för arrendet i 
enlighet bilaga till avtalet.  

 

Beslutet skickas till 

Plan- och exploateringsenheten 
Sökande 
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KSTU § 21 

Markupplåtelse - information 
Genom ett remissförfarande från Polismyndigheten svarar Sotenäs kommun på ansökningar 
gällande offentlig tillställning, allmän sammankomst och begagnande av offentlig mark. 
Remisserna behandlas av handläggare inom kommunen. Kommunen tillstyrker eller avstyrker och 
kommunens beslut kan inte överklagas.  
 
Handläggarna beslutar utifrån sin myndighetsutövning men också med stöd av kommunens ”Regler 
för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun” som beslutades i KS 2018-04-11.  
Under 2018 inkom 115 remisser varav 13 st som var av större art. Dessa beslutades i 
kommunstyrelsens tekniska utskott. Intäkterna för 2018 uppgick till 1,3 mkr 
 
Amazefestivalen och Smögen art light festival är större planerade evenemang där beslut ska fattas av 
kommunstyrelsens tekniska utskott under våren 2019. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger ledamöterna i utskottet i 
uppdrag att fundera över vilka villkor som ska ingå i eventuellt delegationsbeslut av ordförande 
gällande större evenemang. 
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KSTU § 22  Dnr KA 2013/000547 

Drift av gästhamnsverksamheten i egen regi - information 
Sotenäs kommun ska enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-11-28 bedriva gästhamnsverksamheten 
i egen regi i alla hamnar säsongen 2019. 
 
Hamnansvarig informerade tekniska utskottet om ekonomisk kalkyl samt taxa. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett budgetförslag där rörliga kostnader minskas med 10% och intäkterna ökas med 15%. 
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KSTU § 23   

Policy- och regelverk, sammanställning 
Drift- och projektchefen presenterade en sammanställning över antagna policy- och regelverk inom 
kommunen. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en översyn över policy- och regelverk samt en tidsplan över förväntade revideringar av 
dokumenten. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
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KSTU § 24   

Interna avtal - förslag 
Utskottet informerades om interna pincipavtal inom kommunen som föreligger. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att ta 
fram principavtal mellan kommunstyrelsens tekniska utskott och övriga förvaltningar. 
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