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Åsa Olsson, sekreterare 
 
 

Justerare Hilbert Eliasson (S) 

Justering Kommunhuset 2018-04-06 kl. 14:00 

Sekreterare    

 Åsa Olsson   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Hilbert Eliasson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2018-04-04 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-04-09 - 2018-04-30 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Åsa Olsson  
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KSTU § 23  

Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärende som tillkommer; 

• Kran på Sankt Görans ö, Hunnebostrand 
• Arrendeavtal sjöbodar på Guleskär 
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KSTU § 24  Dnr KA 2016/1155 

Medborgarförslag till kommunfullmäktige - belysning av gångväg 
En medborgare har lämnat ett förslag att gångvägen mellan "Alperna" Alpvägen - Skalberget i 
Hunnebostrand förses med belysning för att kunna användas bättre året runt.  
 
Medborgaren vill att den ca 500 m långa stigen ska belysas för att förbättra utnyttjandet av stigen 
under större del av året. Stigen används nu mycket flitigt av delårsboende, året runt boende, men 
även turister som vill titta på utsikten och gå på de slingor som finns i området. Området som stigen 
går i är enligt ÖP ett område för när rekreation, där av vår definition en stig.  
Just nu pågår ett annat i kommunen för att bygga en slinga i området med belysning, projektet 
ligger under kultur och fritid och kommer om allt går bra att genomföras under 2018/2019. Detta 
skulle innebära att den aktuella sträckningen skulle minska med ca 400 m. 
 

Beredningsunderlag 

Hamningenjörens tjänsteutlåtande 2018-03-16 
Medborgarförslag 2016-12-12 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige tackar frågeställaren för medborgarförslaget och ger kommunchefen i uppdrag 
att inarbeta förslaget i pågående projektarbete. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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KSTU § 25  Dnr KA 2018/000279 

Utredning om fastighetsunderhåll  
Drift & Projekt har erhållit uppdrag att analysera och inventera eftersatt fastighetsunderhåll i 
kommunala byggnader. Tom Hansson Consulting AB har utfört arbetet och redovisat ett underlag 
som ligger till grund för föreslagna åtgärder. Erforderlig årlig avsättning beräknas till ca 10 milj. kr. 
för åtgärdande av eftersatt underhåll över en 10 årsperiod. Detta krävs för att åtgärda det 
ackumulerade eftersatta underhållet. Det långsiktiga planerade underhållet beräknas därutöver till ca 
4,7 milj. kr.  
 
Underhållsbehovet kommer under en 5-10 årsperiod att vara stort. Kostnad för att åtgärda det 
eftersatta underhållet uppskattas till drygt 10 Mkr per år i utförd inventering. Vissa kostnader 
tillkommer för underhållsåtgärder på de byggnader som inte inventerats. Däremot behöver inte en 
del åtgärder utföras som planerat underhåll eftersom de görs i samband med andra projekt med 
särskild finansiering (t.ex. energieffektiviseringar eller anpassning/ombyggnad av Hunnebo-
hemmet).  
 
Med den utförda inventeringen som grund kan sedan ett långsiktigt förebyggande underhåll enligt 
plan utföras för att bibehålla fastigheternas värde och leva upp till kravet på god ekonomisk 
hushållning. Den årliga avsättningen till planerat underhåll bör vara i storleksordningen 120 kr/kvm 
och år men kan viktas i förhållande till specifika byggprojekt som genomförs på andra 
bevekelsegrunder.  

Beredningsunderlag 

Fastighetschefens tjänsteutlåtande 2018-04-04 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) yrkar tillägg med ett förtydligande om uppgifter om kommunens 
byggnadsinnehav på totalt 63 500 m2 i förhållande till underhållsplan som avser 40 000m2 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt egna tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet antar denna. 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att verkställa underhållsplanen som avser 40 000 m2 av 
kommunens totala byggnadsinnehav om 63 500 m2 samt att prioritera där angivna åtgärder utifrån 
medel som avsätts för planerat underhåll samt utifrån beslut om fastighetsförsäljningar, framtida 
lokalförsörjningsplan (beredning pågår) och andra beslut som påverkar innehavet av fastigheter 
med tillhörande byggnader (såsom skolutredning och omsorgsutredning). 
 
För underhåll av kommunens hela byggnadsinnehav och efter prioritering enligt ovan avsätts  
14,7 mkr årligen inom ramen för investeringsbudgeten. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 26  Dnr KA 2017/000843 

Drift av vissa parkeringsytor - information 
Förvaltningschefen informerade utskottet om arrende av kommunens mark som används som 
parkering. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att se 
över gällande avtal inom ramen för pågående parkeringsutredning. 
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KSTU § 27  Dnr KA 2014/000135 

Riktlinjer för markupplåtelse och uteserveringar, regler och 
rekommendationer  
Kommunstyrelsens tekniska utskott har tidigare berett ärendet. Förvaltningen föreslog då att  
- verksamheterna som inte har sin restaurang igång dagligen hela året inte får ha uteserveringen 
uppe året runt. Det skall bara tillstyrkas under perioden 15:e mars till 31:e oktober.  
- de restauranger som har sin verksamhet igång dagligen, året runt, kan få ha sin uteservering uppe 
hela året om förutsättningarna kan tillåta detta. Vissa platser gör det problematiskt vid på- och 
avlastning och även vid snöröjning. Det borde då vara ett krav att det avsätts tid för inspektörer att 
årligen kontrollera dessa ställen så att inte uteserveringen ändras under tiden från en enkel servering 
till en mer avancerad tillbyggnad. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser prövning av om de som nyttjar kommunens allmänna, offentliga rum för 
uteserveringar ska tillåtas att ha uteserveringen uppe även under vintersäsongen samt om det ska 
vara möjligt att ansöka om tillstånd för mer än ett år i taget. Ärendet avser också uppdatering av 
ordalydelsen. Detta ärende avser upphävande av tidigare riktlinje till förmån för beslut om nya 
regler enligt § 29 i detta protokoll. 
 

Beredningsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2018-03-23 
Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun, 2018-03-22 
Riktlinjer för markupplåtelse och uteserveringar 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut 2014-04-09-§ 50 Riktlinjer för 
markupplåtelse och uteserveringar.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 28  Dnr KA 2016/009 

Riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark, på vissa platser och inom 
vissa typer av områden 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har tidigare berett ärendet. Förvaltningen föreslog då att  
- verksamheterna som inte har sin restaurang igång dagligen hela året inte får ha uteserveringen 
uppe året runt. Det skall bara tillstyrkas under perioden 15:e mars till 31:e oktober.  
- de restauranger som har sin verksamhet igång dagligen, året runt, kan få ha sin uteservering uppe 
hela året om förutsättningarna kan tillåta detta. Vissa platser gör det problematiskt vid på- och 
avlastning och även vid snöröjning. Det borde då vara ett krav att det avsätts tid för inspektörer att 
årligen kontrollera dessa ställen så att inte uteserveringen ändras under tiden från en enkel servering 
till en mer avancerad tillbyggnad. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser prövning av om de som nyttjar kommunens allmänna, offentliga rum för 
uteserveringar ska tillåtas att ha uteserveringen uppe även under vintersäsongen samt om det ska 
vara möjligt att ansöka om tillstånd för mer än ett år i taget. Ärendet avser också uppdatering av 
ordalydelsen. Detta ärende avser upphävande av tidigare riktlinje till förmån för beslut om nya 
regler enligt § 29 i detta protokoll. 
  

Beredningsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2018-03-23 
Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun, 2018-03-22 
Riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark, på vissa platser och inom vissa typer av områden 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut 2017-04-05-§ 83 Riktlinjer för upplåtelse av 
kommunal mark, på vissa platser och inom vissa typer av områden.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 29  Dnr KA 2018/000326 

Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun, 
daterad 2018-03-22 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har tidigare berett ärendet. Förvaltningen föreslog då att  
- verksamheterna som inte har sin restaurang igång dagligen hela året inte får ha uteserveringen 
uppe året runt. Det skall bara tillstyrkas under perioden 15:e mars till 31:e oktober.  
- de restauranger som har sin verksamhet igång dagligen, året runt, kan få ha sin uteservering uppe 
hela året om förutsättningarna kan tillåta detta. Vissa platser gör det problematiskt vid på- och 
avlastning och även vid snöröjning. Det borde då vara ett krav att det avsätts tid för inspektörer att 
årligen kontrollera dessa ställen så att inte uteserveringen ändras under tiden från en enkel servering 
till en mer avancerad tillbyggnad. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser prövning av om de som nyttjar kommunens allmänna, offentliga rum för 
uteserveringar ska tillåtas att ha uteserveringen uppe även under vintersäsongen samt om det ska 
vara möjligt att ansöka om tillstånd för mer än ett år i taget. Ärendet avser också uppdatering av 
ordalydelsen. Detta ärende avser beslut om nya regler istället för de riktlinjer som upphävts i   
§§ 27-28 i detta protokoll. 

Slutsats 
Normalt beviljas markupplåtelse för perioden 15 mars till 31 oktober för ute-serveringar. Under 
denna period kan en ansökan per verksamhet beviljas. Tillstånd ges för ett år i taget.  
 
En verksamhet som är igång året runt kan ansöka om att ha uteserveringen uppe året runt. De som 
inte har sin verksamhet igång året runt ska ta bort sin uteservering när tillståndstiden löpt ut och 
verksamheten stängs för säsongen. 

Beredningsunderlag 

Administratörens tjänsteutlåtande 2018-03-23 
Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun, 2018-03-22 
Karta Bovallstrand policy 
Karta Kungshamn policy 
Karta Smögen policy 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs 
kommun, daterad 2018-03-22. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 30  Dnr KA 2018/000167 

Uppföljning av investeringsprojekt inom teknisk verksamhet 
Enhetschefen redovisade en uppföljning av investeringsprojekt inom teknisk verksamhet. 
 
Ett samarbete är inlett med en arkitekt för att göra mark och planritning över Smögenparken. 
Tidsmässigt kommer parken förmodligen upprustas efter sommarperioden.  
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och förtydligar att kostnaden för 
upprustning av Smögenparken ska rymmas inom befintlig budget på 500 tkr. 
   



 
 

 
Kommunstyrelsens tekniska utskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-04-04 | §§ 23-36 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KSTU\2018\KSTU 
Protokoll 2018-04-04.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 
11(16)

 

 
 

KSTU § 31  Dnr KA 2018/002 

Delårsbokslut jan-mars 2018 
Delårsbokslut jan-mars var ej klart vid arbetsutskottets sammanträde. 
 
Ekonomen redovisade en preliminär budgetuppföljning för jan-mars 2018 samt prognos för helår 
2018. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att 
vidta åtgärder för att nå en budget i balans.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott ger förvaltningen i uppdrag att utreda uthyrningsmöjligheter av 
kommunens tomma lokaler under sommarperioden.  
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 32  Dnr KA 2017/320 

Motion - Justering av taxa samt utredning av rättsläget angående 
ianspråktagen mark runt sjöbodarna i Sotenäs 
Britt Wall (S) föreslår i en motion att arrendetaxan angående ianspråktagen mark i anslutning till 
sjöbodar som beslutades i KF 2017-06-16 justeras och sätts ner till hälften, d.v.s. 40 kr per m2 och 
år från och med 2017- 07 -01 eller så snart som möjligt, samt att rättsläget utreds angående 
sjöbodsägarnas ansvar och skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för olycksfall. 
 
Den 16 juni 2016 beslutade KF om ny taxa för sjöbodar och bryggor att gälla från och med den 1 
januari 2017. Den 22 februari 2018 beslutade KF om justeringar i taxan. Ett projekt som syftar till 
att upprätta arrendeavtal med alla som uppfört sjöbod och/eller brygga samt säkerställa att gällande 
arrendeavtal omfattar all ianspråktagen mark pågår. 
 
Frågan om ändring av taxan har hanterats i ärende om justeringar av taxa 2018. Ytterligare 
behandling av frågan är därför inte nödvändig.  
 
Rättsläget angående sjöbodsägarnas ansvar och skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för 
olycksfall kan utredas. 
 

Beredningsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-03-22 
Motion i ärende KA 2017/320 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår yrkandet om nedsättning av taxa med hänvisning till att ärendet 
behandlats i ärende dnr 2018/000132 (taxa 2018). 
 
Kommunfullmäktige bifaller yrkande om att utreda rättsläget angående sjöbodsägarnas ansvar och 
skyldighet att hålla aktuell arrendemark säkrad för olycksfall. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 33  Dnr KA 2017/485 

Motion - Uppföljning och utvärdering av taxa för arrende av brygga 
och sjöbod i Sotenäs 
Roland Mattson (M), Mikael Sternemar (L), Stig-Arne Helmersson (C) och Ola Strand (KD) 
föreslår i en motion att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
utvärdera effekterna av det nya taxesystemet och redovisa analysen till kommunstyrelsen den 6:e 
september 2017. I redovisning skall det bl.a. framgå hur många, i procent och antal, som har en 
arrendeyta på mer än 36 m2.  
 
Den 16 juni 2016 beslutade KF om ny taxa för sjöbodar och bryggor att gälla från och med den 1 
januari 2017. Den 22 februari 2018 beslutade KF om justeringar i taxan. Ett projekt som syftar till 
att upprätta arrendeavtal med alla som uppfört sjöbod och/eller brygga samt säkerställa att gällande 
arrendeavtal omfattar all ianspråktagen mark pågår. 
 
Frågan har hanterats i ärende om justeringar av taxan. Någon ytterligare utredning är därför inte 
nödvändig. 
 

Beredningsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-03-22 
Motion i ärende KA 2017/485 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår yrkandena i motionen med hänvisning till att ärendet utretts tillräckligt i 
ärende dnr 2018/000132 (taxa 2018). 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KSTU § 34   

Andrahandsuthyrning - information 
Förfrågningar har inkommit gällande intresse av att hyra Fiskhallens lokaler på Smögen vid ett par 
tillfällen under sommaren. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ställer sig negativa till 
andrahandsuthyrning av Fiskhallen Smögen. 
 
En polisanmälan från midsommarhelgen har upprättats pga. brott mot villkoren (trafik och tidpunkt 
för insläpp i lokalen) och har ännu inte behandlats.  
Villkoren i tillstånd för festival på Havsvallen den 28 juli 2018 föreskriver utslussning av besökarna 
mot Smögenbron.  
Brandskyddsåtgärder i lokalen har inte färdigställts. 
 
 

Skickas till 

Administratör samhällsbyggnadsförvaltningen  
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KSTU § 35 

Kran på Sankt Görans ö, Hunnebostrand 
En kran för båtupptagning/isättning finns på Sankt Görans ö. Fråga uppkommer om ansvars- och 
kostnadsfördelning m.m. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att: 
- omgående tillse att kranen inte används innan dess brister enligt besiktningsprotokoll 2018-01-04 
åtgärdats.  
- träffa avtal med entreprenör för att tillse att ansvaret för underhåll och drift av kranen hamnar där 
intäkterna finns.  
 
 
 

Skickas till 

Jörgen Wollbratt 
Daniel Jarnrot 
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KSTU § 36 

Sjöbodar på Guleskär 
Ordföranden informerade utskottet om frågeställningar kring arrendevillkor för industrisjöbodar på 
Guleskär, Kungshamn. 
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att  
utreda regelverket kring arrendena på Guleskär. 
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