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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, 2019-05-14 kl. 13:00 - 16:40 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Lars Kinnmalm (M) 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M) 
 

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

Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef 
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef 
Johan Fransson, exploateringschef 
 

Maria Ceder Askman, administratör §§ 40, 45 
Tony Åsberg, räddningstjänsten §§ 40, 45 
Daniel Jarnrot, hamningenjör § 45 
Åsa Olsson, sekreterare 
 

Justerare Jan-Olof Larsson (S) 

Justering Kommunhuset 2019-05-16 kl. 10:00 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Jan-Olof Larsson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2019-05-14 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-05-17 - 2019-06-07. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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KSTU § 38 

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Övrigt - arrende/köp av mark, Guleskär - information 
• Remiss - ansökan om midsommarfirande med musik, Sea Lodge - information 
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Sid: 4(13)
 

 
 

KSTU § 39  Dnr KA 2019/000002 

Ekonomi - delårsbokslut jan-apr 2019 
I bokslutsrapporten redovisas uppföljning verksamhetens mål och nyckeltal samt ekonomi och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för kommunstyrelsens tekniska verksamheter. 
 
Den ekonomiska prognosen för 2019 är positiv med ett beräknat överskott på 1,1 miljoner. Flera 
orosmoln finns dock beträffande risk för ökade kostnader. Bl.a. är prognosen för 
hamnverksamheten osäker då utfallet är starkt beroende av vädret och då förvaltningen saknar 
sentida erfarenhet av drift av samtliga gästhamnar i egen regi. Det finns vidare stora utmaningar 
gällande underhåll av fastigheter, gator, vägar, kajer, etc. Mycket avser investeringar men delar av 
underhållet utgör också driftkostnader. Det finns därför anledning att vara återhållsam med det 
prognostiserade överskottet under tertial 2. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2019-05-13 
Bokslutsrapport april 2019 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för egen del bokslutsrapporten för januari - april 2019 avseende 
kommunstyrelsens tekniska verksamheter.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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KSTU § 40  Dnr KA 2018/001042 

Remiss - ansökan om offentlig tillställning och allmän sammankomst 
gällande musikarrangemang på Havsvallen, Smögen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit en remiss från polisens tillståndsmyndighet gällande 
en ansökan om offentlig tillställning, typ housekonsert, på Havsvallen på Smögen 2019-07-27.  
 
Sökanden är Cordless Sweden AB. Området som ansökan gäller är Havsvallen Smögen, 
fastighetsägare är Smögens IF. I ansökan söks både för offentlig tillställning och begagnande av 
offentlig mark. Offentlig mark skall nyttjas för bl.a. köfållor men blir också ianspråktagen i stor 
grad eftersom Hamngatan får stängas av för trafik under arrangemanget. 
 
Det kommer att släppas 9000 förköpsbiljetter. Inga biljetter kommer att säljas på plats. Åldersgräns 
för arrangemanget är 18 år. Enligt arrangörerna kommer artisterna att vara bland de största och mest 
kända svenska Dj´s genom tiderna. Området beräknas att öppna vid 15:00 och stängas vid 24:00. 
Pyroteknik kommer att användas på och vid scenen. Detta är ett krav från artisterna. När detta 
arrangemanget gick av stapeln 2018 var det förbud för pyroteknik vid tidpunkten för arrangemanget 
och arrangörerna fick hastigt ordna fram konfetti istället som senare, i stora mängder, fanns över 
delar av Smögen. Dessa konfettis följde också med gatubrunnarna till kommunens reningsverk. 
 
Alkohol kommer att säljas på området från ett flertal barer. Mat skall också serveras. Denna mat 
skall beredas i Smögengårdens kök och transporteras till konsertområdet för servering vid bord. 
 
Det kommer även att krävas tid för uppbyggnad och nedmontering av festivalområdet.  
 
Sotenäs kommun är angelägen om att det ska finnas arrangemang som attraherar olika 
åldersgrupper och om att ta tillvara och bejaka de lokala föreningarnas initiativ med stark lokal 
förankring. 

Beslutsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2019-04-23 
Räddningstjänstens yttrande 2019-04-26 
Trafikingenjörens yttrande 2019-04-25 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns yttrande 2019-01-17 
Kommunpolisens yttrande 2019-02-04 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att tillstyrka ansökan under förutsättning att: 
 
Arrangemanget genomförs i enlighet med åtaganden i ansökan och i därefter ingivna 
kompletteringar. 
 
Att arrangören följer de villkor som föreskrivits av Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 
kommunpolisen, Räddningstjänsten och Trafiknämnden i Sotenäs kommun samt det som regleras i 
detta beslut såsom avstädning av område i Smögens samhälle samt utslussning av folkmassa efter 
evenemanget. 
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forts. KSTU § 40 Dnr KA 2018/001042 

 
Att folkmassan ska efter evenemanget slussas i den för säkerheten bästa riktningen. Bedömningen 
av hur sådant villkor bör utformas överlämnas till polismyndigheten. 
 
Att arrangören ska städa inte bara området kring Havsvallen utan också Storgatan från brofästet på 
fastlandet till Havsvallen, Hamngatan från Storgatan till och med Östergatan samt gator inom 
område som avgränsas av Hamngatan, Storgatan och Östergatan. Om städningen inte är 
tillfredsställande vid kontroll under 2019-07-28 kommer kommunen att debitera arrangören kostnad 
för extrainkallad personal med då gällande taxa. 

 

Skickas till 

Tillståndsmyndigheten Polisen 
Administratören 
Arrangören Cordless Sweden AB 
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KSTU § 41  Dnr KA 2019/000242 

Motion - plan för en fossilfri kommun 
Olle Börjesson (C), Britt Lindgren (C) samt Mikael Andersson (C) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för en fossilfri kommun. 
 
Förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige bifaller motionärernas förslag med hänvisning till 
att förslagen bör framställas och behandlas inom ramen för gällande målstyrningsprocess.  
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-04-17 
Motion från Centerpartiet 2019-02-18 
 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med 
hänvisning till att förslagen redan framställs och behandlas inom ramen för gällande 
målstyrningsprocess.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons förslag mot förvaltningens förslag och finner 
att utskottet antar förvaltningens förslag. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionärernas förslag med hänvisning till att förslagen bör framställas 
och behandlas inom ramen för gällande målstyrningsprocess.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 
 

Reservation 
Jan-Olof Larsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 
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forts. KSTU § 41 Dnr KA 2019/000242 

Bilaga, skriftlig reservation 
 
Undertecknade reserverar sig till förmån för eget förslag. Vi anser att de förslag som framställs i 
motionen tillgodoses redan i förvaltningens redovisning. Vi anser därför att motionen som detta 
skall anses besvarad. 
 
Jan-Olof Larsson Och Bengt Sörensson Socialdemokraterna.  
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KSTU § 42  Dnr KA 2019/000248 

Motion - bygg en säker 90 vägen hela vägen från E6 till Väjern 
Olle Börjesson (C), Britt Lindgren (C) samt Mikael Andersson (C) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bilda lobbygrupp. 
 
Centerpartiet föreslår: 
"Att Bilda en lobbygrupp, förslagsvis med projektledare som positionerar Sotenäs kritiska behov av 
en utbyggd, breddad matarväg från E6 till Väjern.  
 
Att vi intensifierar lobbyn mot Fyrbodal, Riksdagens trafikutskott och Trafikverket, samt i andra 
berörda forum." 
 
Förvaltningens förslag till beslut är att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och uppdra 
åt kommunstyrelsen att bilda en politisk och politiskt ledd lobbygrupp som inom sig utser en 
projektledare och kontaktperson i förhållande till förvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 

Drift- och projektchefens tjänsteutlåtande 2019-04-17 
Motion från Centerpartiet 2019-02-18 
 

Yrkande 

Jan-Olof Larsson (S) yrkar bifall till syftet i motionen.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Larssons förslag mot förvaltningens förslag och finner 
att utskottet antar förvaltningens förslag. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att bilda en politisk och 
politiskt ledd lobbygrupp som inom sig utser en projektledare och kontaktperson i förhållande till 
förvaltningen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 

Reservation 
Jan-Olof Larsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga. 
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forts. KSTU § 42 Dnr KA 2019/000248 

Bilaga, skriftlig reservation 
 
Jan-Olof Larsson och Bengt Sörensson anser att motionen är för snäv i sin utformning: Den tar bara 
upp utbyggd / breddad matarväg från E6 till Väjern. Vi anser att syftet med motionen är bra men att 
den måste ha ett bredare perspektiv än bara matarvägen, vilket det yrkas på. 
 
Vi anser att Motionens syfte kan bifallas vilket ger ett större utrymme till arbetsgruppen om nu 
fullmäktige beslutar så. 
 
Vi anser också att det är viktigt att låta KF ta ställning till om vi skall inrätta en arbetsgrupp innan vi 
har åsikter om hur den skall utformas och vilket arbetssätt den skall ha. I motionen står det bara 
förslagsvis vilket vi tolkar som att den frågan kan vi återkomma till vid ett ja i KF. 
 
Jan-Olof Larsson och Bengt Sörensson Socialdemokraterna 
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KSTU § 43  Dnr KA 2018/001147 

Ansökan om Verksamhetsområde för VA inom del av Gravarne 3:1 och 
Bäckevik 1:144 - 1:171 samt Bäckevik 1:143 
Sökande har ansökt om utvidgning av verksamhetsområde för vatten och avlopp för ett område i 
Kungshamn kallat Kungskullen. Ärendet avser utredning om vad gällande exploateringsavtal säger 
samt om det strider mot Lagen on allmänna vattentjänster.  
 
Sotenäs Vatten AB anser att exploateringsavtalets avsikt ska följas samt att en samfällighets-
förening som ska vara VA-kund.  
 

Beslutsunderlag 

T.f. plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-04-24 
Ansökan från Kungskullens arbetsgrupp 
Exploateringsavtal 
Remiss från Sotenäs Vatten AB 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte utvidga verksamhetsområdet för vatten och avlopp för  
Bäckevik 1:143 - 1:171. Sedan gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening är bildade och 
vunnit laga kraft, kan Sotenäs kommun komma att göra en annan bedömning.  
   

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 44  Dnr KA 2019/000537 

Tillsyn sjöbodar tidplan 
I samband med pågående inventering av sjöbodar har förvaltningen uppmärksammat en mängd 
staket, plank inkopplat vatten m.m. Detta strider mot både sjöbodspolicyn och arrendeavtalen. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan för tillsyn. Föreslagen tidplan innebär att 
tillsynen startar december 2019 med informationsutskick till sjöbodsarrendatorerna och avslutas 
med uppsägningar i oktober 2020 med avflytt till 31 december 2020 för de arrendatorer som inte 
vidtagit rättelse.  
 

Beslutsunderlag 

t.f. plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande 2019-05-03 
Tidplan tillsyn 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsen tekniska utskott godkänner tidplan för tillsyn av sjöbodar med tillägg att 
information gällande projektet ska snarast läggas ut på kommunens hemsida, enklare 
informationsbrev till arrendatorer om sjöbodspolicyn i oktober och information om tillsyn december 
2019. 
 

Skickas till 

Plan- och exploateringsenheten 
 
 

Protokollsanteckning 
Jan-Olof Larsson (S) och Bengt Sörensson (S) lyfte frågan om att det är viktigt att prioritera i 
efterlevnaden av sjöbodspolicyn att kontrollera så att Sotenäs kommun inte arrenderar ut 
sjöbodstomter till icke kommunmedlemmar. Detta för att det skall ske en likabehandling av 
kommunmedlemmar och hur kommunen följer policyn.  
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KSTU § 45  

Information 
Kommunstyrelsens tekniska utskott informerades om följande ärenden; 

• Ekonomi - investeringsplan och process 
• Remiss gällande midsommarfirande, Sea Lodge, Smögen 
• Övrigt - arrende/köp av mark på Guleskär, Kungshamn 
• Uppföljning MEX-ärenden 
• Badsäkerhet, nuläge 
• Drift av hamnar i egen regi 
• Infrastrukturplan 

 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen. 
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