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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2018-10-31 kl. 08.30 -  
 

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

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Maria Ceder Askman, administratör § 97 
Daniel Jarnrot, t.f. drift- och projektchef §§ 98-101 
 

Åsa Olsson, sekreterare 
 
 
 

Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset 2018-10-31 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Hilbert Eliasson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-10-31 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-11-01 - 2018-11-22 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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KSTU § 97  Dnr KA 2018/1015 

Taxa för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark och offentlig 
tillställning från 2019 och tillsvidare 
Ärendet avser revidering av den taxa som gäller upplåtelse av kommunal platsmark och offentlig 
tillställning.  
 
Taxan föreslås även fortsättningsvis vara konstruerad så att avgiften avser dels markupplåtelse, dels 
avgift för handläggningstid. För att tydliggöra att den administrativa avgiften avser att täcka 
kostnader för handläggningstid föreslås ordet administrativ avgift ersättas med ordet 
handläggningsavgift. Handläggningsavgiften föreslås förändras så att den bättre motsvarar de 
kostnader handläggningen genererar. 
 
Taxan föreslås också differentieras utifrån om syftet med upplåtelsen eller tillställningen är av 
samhälleligt eller kommersiellt intresse och om ansökan gagnar kommunens medlemmar och/eller 
kommunens ideella föreningar. För kommersiella tillställningar föreslås taxan differentieras utifrån 
högsta tillåtna antal besökare. 
 
Taxan avseende upplåtelse av mark är genomarbetad när det gäller uppdelning i zoner, liksom den 
prisskillnad som gäller för olika delar av säsongen. Någon förändring i denna konstruktion föreslås 
inte.  
 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2018-10-17 
Förslag till taxa markupplåtelse 2019, jämförd med gällande taxa 2018 samt kolumner för politiska 
förslag och beslut, bilaga 1. 
Jämförelse taxa kustnära kommuner 2018, bilaga 2 
Schablonmall uträkning handläggningsavgifter, bilaga 3 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar taxa för markupplåtelse enligt bilaga 1, att gälla från den 1 januari 2019 
och tills vidare. Taxan ska, om inte annat beslutas, räknas upp med 3 % vid varje årsskifte. 
 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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forts. KSTU § 97  Dnr KA 2018/1015 

Bilaga 1 

 

Taxa 2018 och förslag 2019 Förslag KSTU Förslag KS Beslut KF
Uteserveringar mm
Markupplåtelse
För markupplåtelsen tas pris ut per kvadratmeter godkänd yta gånger antal godkända dagar, med justering avseende aktuell zon

Årstid Datum 2018 Förslag 2019 Förslag KSTU
Försäsong 05-01 -- 06-19 1,13 1,16 1,16
Högsäsong 06-20 -- 08-10 11,33 11,67 11,67
Eftersäsong 08-11 -- 09-30 1,13 1,16 1,16
Höst/vinter/vår (max 3 tkr) 10-01 -- 04-30 0,57 0,59 0,59

Zon Smögenbryggan 105% 105%
Zon 1 85% 85%
Zon 2 50% 50%
Zon 3 25% 25%

Handläggningsavgift 1 000 kr/ansökan 3 800 kr/ansöka

Exempel uteservering 100 kvm 2018 100 kvm 2019 Ökning
 100 kvm, helår, kr Försäsong 5650 5819 169

Högsäsong 57783 59516 1733
Eftersäsong 5763 5935 172

(max 3000 kr) Höst/vinter/vår 3000 3000 0
Handl.avg. 1000 3800 2800
Summa 73 196 78 070 4 874

Vissa anordningar
Markupplåtelse 2018 Förslag 2019 Förslag KSTU
Trottoarpratare, skyltar 1 500 kr/år 1 500 kr/trottoa1 500 kr/trottoarpratare/år
Insamlingscontainers 0 kr 250 kr/containe250 kr/container/år
Container/arbetsbod 0 kr 100 kr/st/dygn 100 kr/st/dygn
Konstinstallationer 0 kr 2 500 kr/installa2 500 kr/installation/år
Handläggningsavgift 1 000 kr/ansökan 1000 kr/ansöka1000 kr/ansökan

Övriga tillställningar/upplåtelser
Handläggningsavgift 2018 Förslag 2019 Förslag KSTU

Festivaler/konserter Antal besökare 
enligt tillstånd: Kr/ansökan Kr per dagi Kr per dagi

kommersiellt syfteii 7 001 -  1000 30000 30000
5 001 - 7 000 1000 20000 20000
3 001 - 5 000 1000 10000 10000
1 001 - 3 000 1000 5000 5000

0  - 1000 1000 3800 3800
Kalas, ej kommersiellt syfte 1000 3800 3800
Vår- och julmarknader 1000 3800 3800
Båtrace o dyl 1000 5000 5000
Löpevenemang i terräng 1000 5000 5000
Markupplåtelse För särskilt ianspråktagen yta debiteras dagspris i aktuell zon enligt ovan.

i Om det ger en lägre avgift att räkna samman antalet besökare under flera dagar som om de varit tillståndsgivna för samma dag gäller dock den taxan
ii Vid behov utifrån evenemangets karkatär som t.ex stora konserter kan merkostnader tillkomma som t ex räddningstjänstens insatser, 

kompletterande städning etc. Denna information skrivs in i villkoren och debiteras verksamhetsutövaren enligt vad som anges i villkoren.
Debitering sker även för insatser som kommunen måste genomföra om verksamhetsutövaren inte utför åtgärder vad som angetts i villkor, t.ex städinsatser.
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KSTU § 98  Dnr KA 2018/1018 

Taxa parkering från 2019 och tillsvidare 
För att täcka minskade intäkter och ökade kostnader i parkeringsverksamheten samt i syfte att 
fördela kommunens kostnader mellan besökare och kommunmedlemmar föreslås att från och med 
2019 utöka kommunens avgiftsbelagda områden och justera gällande prissättning. 
 
Syftet är i första hand att få omsättning på bilar i samhällskärnorna.  
 
Genom att införa ny taxa samt avgiftsbelägga flera områden och gator inom Sotenäs kommun, 
kommer dessa intäkter att bidra till att möta de ökade kostnaderna samt ge kommunen möjlighet att 
ta fram och anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och vägar på ett bra sätt. 
 

Beslutsunderlag 

T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-10-15 
Jämförelse 2018 Bilaga 1 
Parkeringstaxa 2019 Bilaga 2 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar parkeringstaxa 2019 enligt bilaga 2, att gälla från och med den 1 januari 
2019 och tills vidare.  
 
 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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forts. KSTU § 98  Dnr KA 2018/1018 

Bilaga 2 
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KSTU § 99  Dnr KA 2018/1019 

Taxa kommunala gästhamnar från 2019 och tillsvidare 
Sotenäs bedriver gästhamnsverksamhet i egen regi i Kungshamn, Hunnebostrand och på Malmön. I 
Kungshamn och Hunnebostrand är servicegraden högre än på Malmön och därför är taxan olika för 
dessa hamnar. Taxan är också olika beroende på säsong. Bryggor och tillhörande anläggningar 
kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. Härtill kommer ökande omkostnader. För att täcka 
ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av gällande prissättning. 

Beslutsunderlag 

T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-10-15 
Bilaga 1, Jämförelse andra gästhamnar 2018 
Bilaga 2 Taxa 2018 Gästhamnar, Föreslagen taxa 2019 Gästhamnar (förändrade belopp är 
markerade med röd text) 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar taxa enligt bilaga 2 för gästhamnar, att gälla från och med den 1 januari 
2019 och tills vidare. 
 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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forts. KSTU § 99 Dnr KA 2018/1019 

Bilaga 2 
 

 
 
  

Förslag Taxa Gästhamnar 2019 och tillsvidare

GÄSTHAMNAR priskr/dygn inkl moms

Större fartyg, typ skutor liggande långsides vid kaj kr/per dygn 800
Dessa båtar ska anmäla sin ankomst till hamnavdelning för överenskommelse
om plats
Elavgift (endast laddningsström) kr/per dygn 60
Avgift vid betalning vid brygga/kaj Kungshamn, Hunnebostrand kr 50

Kungshamn, Hunnebostrand
Båtlängd v1-25 v26-27 v 28-30 v31-32 v33-52
< 10 m 50 210 310 210 50
10-12 m 60 250 360 250 60
12-14 m 70 290 470 290 70
14-18 m 80 330 570 330 80
> 18 m 100 410 680 410 100

Väjern, Malmön
Båtlängd v1-25 v26-27 v 28-30 v31-32 v33-52
< 10 m 50 150 260 150 50
10-12 m 60 200 310 200 60
12-14 m 70 230 360 230 70
14-18 m 80 270 470 270 80
> 18 m 100 350 570 350 100
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KSTU § 100 dnr KA 2018/1020 

Taxa småbåtshamnar, landförvaring, kran m.m. från 2019 och 
tillsvidare 
Sotenäs kommun bedriver en stor hamnverksamhet med ca 4500 småbåtsplatser. Bryggor och 
tillhörande anläggningar kräver kontinuerligt underhåll och reparationer. 
Det är lång kö för att få båtplats. Det finns behov av att utöka antalet platser och att hantera 
befintliga bryggor på ett effektivt sätt för att följa utvecklingen. Härtill kommer ökande 
omkostnader. För att täcka ökade kostnader, utan neddragningar i servicen, föreslås justering av 
gällande prissättning och införande av taxa för sommarförvaring av kärror och vaggor. Föreslagna 
förändringar medför även motsvarande justering av ordningsreglerna i för hamnarna. 
 

Beslutsunderlag 

T.f. drift-och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-10-17 
Gällande taxa 2018, bilaga 1 
Förslag till ny taxa 2019 Småbåtshamn, landförvaring, kran m.m. bilaga 2.  
Utdrag ur nu gällande Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar mm. med 
förslag till ändringar, bilaga 3 
Jämförelse mellan grannkommuner 2018, bilaga 4 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige antar taxa 2019 för småbåtshamnar enligt "Förslag Taxa 2019 Småbåtshamn, 
landförvaring, kran m.m." bilaga 2.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att besluta om ändringar i 
"Ordningsregler för Sotenäs kommuns småbåtshamnar, gästhamnar m.m." enligt bilaga 3. 
 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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forts. KSTU § 100 dnr KA 2018/1020 

Bilaga 2 
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forts. KSTU § 100 dnr KA 2018/1020 

Bilaga 2 
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KSTU § 101 Dnr KA 2013/547 

Utredning om strategi och driftsform för gästhamnsverksamheten i 
Sotenäs kommun 
Kommunchefen fick i augusti 2013 av Kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en strategiplan för 
gästhamnsverksamheten. Strategiplanen skulle senare utgöra grund för kommande beslut om 
gästhamnarnas utveckling och driftsform. Utredningsuppdraget ligger numer hos samhälls-
byggnadsförvaltningen och hamningenjören med utredningsstöd från kommunledningskontoret.  
 
Förvaltningen drar slutsatsen att den huvudsakliga skillnaden mellan extern drift och 
förvaltningsdrift handlar om service- och därmed kostnadsnivån i hamnarna. Utifrån den 
programförklaring som gällt 2015-2018 finns mot bakgrund av utredningen inte skäl att föreslå 
annat än extern drift som huvudlinjer.  
 
När det gäller dialog föreslår förvaltningen att näringslivets synpunkter inhämtas via 
näringslivsrådet. 

Beslutsunderlag 

T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-10-24 
Bilaga 1 hamnutredning 
Bilaga 2 nettoredovisning 
Bilaga 3 uppdraget 
Bilaga 4 gränsdragningslista 
Bilaga 5 utkast upphandlingsunderlag   

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) yrkar på att ärendet remitteras till de politiska partierna för inhämtande av 
synpunkter om gästhamnverksamheten ska bedrivas i kommunal eller privat regi eller i 
kombination. Svar ska vara inkommet senast 2018-11-20. 
 
Roland Mattsson (M) och Stig-Arne Helmersson (C) yrkar bifall till Hilbert Eliassons förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Hilbert Eliasson m.fl. förslag mot förvaltningens förslag och 
finner att utskottet antar Hilbert Eliassons m.fl. förslag. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ärendet remitteras till de politiska partierna för 
inhämtande av synpunkter om gästhamnverksamheten ska bedrivas i kommunal eller privat regi 
eller i kombination. Svar ska vara inkommet senast 2018-11-20. 
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forts. KSTU § 101 Dnr KA 2013/547 

 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Skickas till 

Politiska partierna 
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KSTU § 102 dnr KA 2014/1550 

Vädjan om kompensation för bortfall av platser vid bryggflytt 
Kommunen och en arrendator har haft olika uppfattning om hur en förändring inom det aktuella 
arrendeområdet ska hanteras men har nu träffat överenskommelse för att reglera frågan. 
 
Förutsättningarna för arrendet har förändrats vilket är förankrat i arrenderätten och motiverar en 
förlikningssumma. Förlikningsavtalet utgör en rimlig avvägning mellan parternas intressen och 
ståndpunkter i ärendet.  
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-07-16 
Förlikningsavtal 2018-10-30. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner villkoren i förlikningsavtal daterat 2018-10-30. 
 
 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2018-10-31 kl. 08.30 - 15:30 
Ajournering lunch: 12:15-13:15 
 

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

 

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef §§ 106-116 
Daniel Jarnrot, t.f. drift- och projektchef §§ 104-105 
Niklas Nilsson, mark- & exp. ingenjör §§ 106-110 
Johan Fransson, mark- & exp. ingenjör 
§§ 106-110 
 

Therese Johansson, mark- & exp. ingenjör  
§§ 106-110 
Amanda Jansson, plan- och exploateringschef 
§§ 106-110 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset 2018-11-05 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Hilbert Eliasson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-10-31 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-11-06 - 2018-11-27 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Hamnar - redovisning utfall ................................................................................................................. 4 
Parkeringsutredning ............................................................................................................................. 5 
Hasselön 1:74 - utökning av arrendeavtal för mark ............................................................................. 6 
Arrende Finntorp 1:46 och 2:238, mark ............................................................................................... 7 
Kommunal uppsägning för villkorsändring arrende 05001345, Hunnebo 1:647 ................................ 8 
Uppsägning för avflyttning, arrendeavtal 05001147 på Hunnebo 1:647 vattenområde ...................... 9 
Sjöbodar Smögen, uppföljning arrendestatus samt information folkbokföringskoll ......................... 10 
Motion - Kött som köps in av Sotenäs kommun skall uppfylla Svenska djurskyddsregler............... 11 
Motion - Utveckling av måltider i äldreomsorgen ............................................................................. 12 
Delårsbokslut jan-sept 2018 ............................................................................................................... 13 
Datum för utbildningstillfälle............................................................................................................. 14 
Ställplatser för husbilar på kommunal mark ...................................................................................... 15 
Följebrev vid utskick av fakturor ....................................................................................................... 16 

 

   



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-10-31 | §§ 103-116 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2018\KSTU 
Protokoll 2018-10-31.docx

 Justerares signatur: 
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KSTU § 103 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Följebrev vid utskick av faktura 
• Parkering ställplatser 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 4(16)
 

 
 

KSTU § 104 

Hamnar - redovisning utfall 
T.f. drift- och projektchefen redovisade utfallet för sommaren 2018 för kommunens gästhamnar. 
Antal gästnätter har ökat med 6% och intäkterna har ökat med 4% jämfört med 2017. 

 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 5(16)
 

 
 

KSTU § 105 Dnr KA 2017/843 

Parkeringsutredning 
Diskussion har förts om användning av kommunala markytor som parkering. Ett antal föreningar 
önskar hyra dessa sommartid för att möjliggöra intäktsökning till sin föreningsverksamhet.  
 
Det saknas i dagsläget en policy eller riktlinje för dessa frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
därför fått i uppdrag (KSTU 2017-06-14 § 82) att utreda om parkeringsytor ska upplåtas till extern 
drift, i så fall på vilka villkor eller om de hellre skall drivas i kommunal regi. 
 
Förvaltningens slutsats är att för kommunens helhet är det bra om kommunen kan styra och råda 
över denna typ av övergripande verksamhet så långt det är möjligt.  
 

Beslutsunderlag 

T.f. drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2018-10-22 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att säga upp gällande arrenden 
avseende parkering (grusyta vid tennishallen, Smögen) och inte skriva några nya liknande avtal 
(t.ex. skolgårdar). 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att parkeringsverksamhet, såvida detta inte strider mot andra beslut, ska 
drivas i kommunal regi. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Drift- och projektenheten 
Plan- och exploateringsenheten 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 6(16)
 

 
 

KSTU § 106 Dnr KA 2014/039 

Hasselön 1:74 - utökning av arrendeavtal för mark  
Ärendet gäller Smögens Tennisklubb som ansöker om att utöka sitt befintliga arrende för att 
uppföra en padeltennishall på den kommunalt ägda fastigheten Hasselön 1:74. Förvaltningen 
föreslår att kommunstyrelsens tekniska utskott avslår ansökan med hänvisningarna att det finns en 
motion antagen av kommunfullmäktige för marken i fråga, KF 2018-09-27 § 105, och att marken är 
avsedd för allmän plats i gällande detaljplan.  
 
Då det nuläget finns en motion för att använda marken till parkeringsändamål vore det inte lämpligt 
att utöka det befintliga arrendet, speciellt inte under en längre tid som 20 år. Att utöka det 
nuvarande arrendet kommer medföra svårigheter att utveckla den strategiskt ägda marken. 

 
Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-10-18 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Till dess att ett planarbete har påbörjats beslutar kommunstyrelsen tekniska utskott att avslå 
Smögens Tennisklubbs ansökan om utökning av arrende på fastigheten Hasselön 1:74. 
 

Skickas till  

Sökande 
Plan- och exploateringsenheten  
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 7(16)
 

 
 

KSTU § 107 Dnr KA 2018/918 

Arrende Finntorp 1:46 och 2:238, mark  
ICA Nära i Bovallstrand har idag inget arrendeavtal för delar av den mark som ICA-butiken är 
belägen på. Upprättande av anläggningsarrende säkrar att ICA Nära har möjlighet att fortsätta 
bedriva sin verksamhet.  Kommunen får en intäkt 26 427 kr/år för mark som tidigare upplåtits utan 
ersättning.  
 
Förvaltningens bedömning är att ett anläggningsarrende med en avgift enligt kommunstyrelsens 
fastställda taxa ska upprättas.  

 
Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringskonsultens tjänsteutlåtande 2018-10-18 
Arrendeavtal och kartbilaga.  

 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att Ica Nära i Bovallstrand ska få arrendera  
Finntorp 1:46 samt del av Finntorp 2:238 enligt arrendeavtal.  
 

Skickas till 

Sökanden 
Plan- och exploateringsenheten 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 8(16)
 

 
 

KSTU § 108 Dnr KA 2014/892 

Kommunal uppsägning för villkorsändring arrende 05001345, 
Hunnebo 1:647 
Föreliggande arrendeavtal för Seaport Hunnebostrand AB att arrendera del av vattenområde av 
Hunnebo 1:647 gäller fram till 2019-12-31, med fem års förlängning om det ej sägs upp innan 
2018-12-31. Gällande arrendeavgift ligger långt under avgift enligt gällande arrendetaxa och avtalet 
ska därför sägas upp för omförhandling av arrendeavgiften. Ny avgift föreslås bli 297.450 kr enligt 
gällande arrendetaxa. 
 
Förvaltningen föreslår att gällande arrendeavtal med Seaport Hunnebostrand AB sägs upp för 
omförhandling av arrendeavgiften. Arrendeavgiften föreslås anpassas till nuvarande arrendetaxa 
vilken gäller från 2018-03-01 (KF §10, KA2018/132). 
 
Genom att anpassa arrendeavgiften till gällande taxa så ökar kommunen sina arrendeintäkter och får 
en godtagbar avkastning på sitt fastighetsinnehav. 
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-10-15 
Karta över arrendeområdet 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp gällande 
arrendeavtal med Seaport Hunnebostrand AB för omförhandling och anpassa arrendeavgiften till 
gällande arrendetaxa, vilket ger en ny arrendeavgift om 297.450 kr per år att gälla fr.o.m.  
2020-01-01.  
 

Skickas till 

Plan- och exploateringsenheten 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 9(16)
 

 
 

KSTU § 109 Dnr KA 2018/913 

Uppsägning för avflyttning, arrendeavtal 05001147 på Hunnebo 1:647 
vattenområde 
Föreliggande arrendeavtal för Bella Gästis AB att arrendera del av vattenområde av Hunnebo 1:647 
gäller fram till 2019-12-31, med fem års förlängning om det ej sägs upp innan 2018-12-31. 
 
Arrendatorn upprättade brygganläggning på arrendet för att använda till båtverksamhet som 
exempelvis försäljning av båtar. Arrendatorns dåvarande fastighet, närliggandes till brygga, är 
sedan flera år såld. Nuvarande företag på Lökholmen är i stort behov av mer utrymme för bryggor 
vilket medför att kommunen behöver frigöra plats för deras verksamhet. Med detta anser 
förvaltningen att nuvarande arrendator behöver sägas upp för avflyttning. 
 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2018-10-01 
Karta över arrendeområde 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp gällande 
avtal med Bella Gästis AB (arrendeavtal 05001147) för avflyttning till 2019-12-31. Med ett 
förbehåll om nytt beslut i kommunstyrelsens tekniska utskott när förhandlingarna med arrendator 
avslutats. 
 

Skickas till 

Plan- och exploateringsenheten 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 10(16)
 

 
 

KSTU § 110 

Sjöbodar Smögen, uppföljning arrendestatus samt information 
folkbokföringskoll 
Mark- och exploateringschefen informerade om sjöbodar på arrende på Smögen, uppföljning 
arrendestatus samt information om folkbokföringskoll. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger mark- och exploaterings-
ingenjören i uppdrag att inhämta underlag gällande verksamheten för arrendet på Sandön 1:1. 
 

Skickas till 

Plan- och exploateringsenheten 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 11(16)
 

 
 

KSTU § 111 Dnr KA 2017/1595 

Motion - Kött som köps in av Sotenäs kommun skall uppfylla Svenska 
djurskyddsregler 
I en motion från Olof Börjesson (C) och Stig-Arne Helmersson (C) föreslås att endast kött som 
uppfyller svenska djurskyddsegler ska köpas in till särskilda boenden och skolor i Sotenäs kommun. 
Förslaget föreslås i detta ärende hanteras inom ramen för kommunens målarbete under kommande 
mandatperiod. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beaktar och utvärderar förslaget inom ramen för 
pågående arbete med programförklaring och målstyrning. 
 

Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteutlåtande 2018-10-11 
Motionen 
 

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Hilbert Eliassons och förvaltningens förslag och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott antar detta. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige kommer att överväga förslaget i arbetet med programförklaring och 
målstyrning och anser därmed motionen som besvarad.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kostchefen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(16)
 

 
 

KSTU § 112  Dnr KA 2017/1545 

Motion - Utveckling av måltider i äldreomsorgen 
I en motion från Eva Abrahamsson (m) och Nils-Olof Bengtsson (m) föreslås vissa åtgärder för 
utveckling av måltider i äldreomsorgen. Förslaget föreslås i detta ärende hanteras inom ramen för 
kommunens mål- och budgetarbete under kommande mandatperiod. 
 
Det pågående arbetet med ombyggnad av Hunnebohemmet omfattar idéskisser till 
restaurangliknande miljöer där verksamhet kan bedrivas med olika huvudmän. I samband med 
ombyggnationen utreder omsorgsförvaltningen verksamheten i de nya lokalerna i samarbete med 
kostverksamheten. Motionärernas förslag kommer att hanteras i dessa processer men också i 
omsorgsnämndens pågående mål- och budgetarbete inför kommande mandatperiod.  
 

Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteutlåtande 2018-10-11 
Motionen 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag 

Kommunfullmäktige, anser att motionen som besvarad genom den pågående ombyggnaden av 
Hunnebohemmet och den därtill hörande verksamhetsutvecklingen.  

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kostchefen 
Omsorgsnämnden 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 13(16)
 

 
 

KSTU § 113 Dnr KA 2018/002 

Delårsbokslut jan-sept 2018 
Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades om delårsbokslut jan-sept 2018 samt ekonomisk 
uppföljning av investeringsprojekt. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och uppmanar förvaltningschefen att 
vidtaga åtgärder för budget i balans. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 14(16)
 

 
 

KSTU § 114   

Datum för utbildningstillfälle 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har att besluta om datum för utbildning inom förvaltningens 
verksamhet och bl.a. Jordabalken. 
 
Utbildningen ska hållas för kommunstyrelsens tekniska utskotts ledamöter. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer 2019-02-06 till utbildningsdag för kommunstyrelsens 
tekniska utskotts ledamöter. 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 15(16)
 

 
 

KSTU § 115  

Ställplatser för husbilar på kommunal mark 
Kommunen har iordningställt ställplatser för husbilar på kommunal mark som drivs av extern 
entreprenör genom avtal. 
 

Yrkande 

Hilbert Eliasson (S) yrkar på att tillskriva kommunstyrelsen att utvärdera att driva ställplatser på 
Lökholmen i Hunnebostrand i egen regi.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Hilbert Eliassons förslag och finner att utskottet antar denna. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tillskriver kommunstyrelsen att utvärdera att driva ställplatser 
på Lökholmen i Hunnebostrand i egen regi. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 16(16)
 

 
 

KSTU § 116  

Följebrev vid utskick av fakturor 
Stig-Arne Helmersson (C) föreslår till förvaltningen att bifoga, i de fall där det är lämpligt, 
ett följebrev vid utskick av fakturor som förklarar vad fakturan avser. 
  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår förvaltningen att bifoga, i de fall där det är lämpligt, 
ett följebrev vid utskick av fakturor som förklarar vad fakturan avser. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, administration 
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