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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, 2022-01-18 Kl. 13:00 - 15:00 
 

Beslutande Pär Eriksson (C), ordförande 
Mathias Bruno (M), distans 
Susanne Aronsson de Kinnaird (M), distans 
 

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

Övriga deltagare  
Fredrik Torstensson, drift- och projektchef, §§ 1-4, 
distans 
Alicia Thyrsson, mark- och exploateringsingenjör, 
§ 3, distans 
Fredrik Handfast, näringslivsutvecklare, § 3, distans 
Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg, § 3, distans 
 

Maria Ceder Askman, sekreterare 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef, §§ 1-4, 
distans 
Pierre du Rietz, Web Service Award, § 2, 
distans 
Martin Andersson, projektledare, § 3, distans 
 

Justerare Bengt Sörensson (S) 

Justering Kommunhuset 2022-01-21 

Sekreterare    

 Maria Ceder Askman   
Ordförande    

 Pär Eriksson   
Justerare    

 Bengt Sörensson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2022-01-18 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-01-21 - 2022-02-12. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Maria Ceder Askman  
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KSTU § 1 

 
Fastställande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

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

• Information gällande Sotenäs kommuns kommunikation av tjänster till kommuninvånarna 
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KSTU § 2 

 
Information gällande Sotenäs kommuns kommunikation av tjänster till 
kommuninvånarna 
Besök av Pierre Du Rietz som är en av grundarna av Web Service Award och senior digital strateg. 
Han har lång och gedigen erfarenhet av webbplatsundersökningar och har genomfört och analyserat 
webbplatser från 2000 och framåt. Pierre Du Rietz har också genomfört en rad expertutvärderingar 
åt både företag, myndigheter och organisationer.  
 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen 
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KSTU § 3  Dnr 2020/929 

 
Nyttjanderättsavtal för publika laddstolpar i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har på kommunens hemsida gett företagare möjligheten att lämna in 
intresseanmälningar för uppförande av publika laddstolpar för laddbara bilar. Förvaltningen önskar 
nu erbjuda två företag nyttjanderättsavtal för att stärka den publika laddinfrastrukturen i kommunen 
i områdena Bohus-Malmön, Bovallstrand, Hasselön, Hunnebostrand, Kungshamn samt Smögen. 
Laddstolparna ska ha möjlighet att ladda två bilar åt gången. Förslaget innebär uppförande av totalt 
11 laddstolpar, vilket möjliggör laddning av 22 bilar samtidigt runt om i kommunen. 
 

Beskrivning av ärendet 

I början av 2019 öppnade Sotenäs kommun upp möjligheten för företag att lämna in 
intresseanmälningar angående att sätta upp publika laddstolpar för laddbara bilar efter beslut i 
Kommunstyrelsen, KS 2019-01-16 § 3. Anvisningen gäller laddstolpar intill befintliga 
parkeringsplatser i områdena Bohus-Malmön, Bovallstrand, Hasselön, Hunnebostrand, Kungshamn 
samt Smögen. Stolparna föreslås placeras på kvartersmark samt allmän platsmark i respektive 
detaljplan. Den som ansöker om att få sätta upp laddstolpar ska enligt anvisningen bland annat stå 
för installation, drift och underhåll av laddstolparna. Ett krav kommunen har är att varje laddstolpe 
ska ha uttag för att kunna förse minst två bilar med el åt gången. På kommunens hemsida angavs 
vidare att det företag som ansöker om ett område först har förtur till respektive område.  
 
Intresset att uppföra laddstolpar för publik laddinfrastruktur har varit relativt svagt. Totalt har fyra 
intresseanmälningar inkommit, varav ett av företagen senare inte visat något driv, och ett företag 
som avses nybildats. 
 
Företaget Pay N Charge Nordic AB var först med att inkomma med en intresseanmälan samt visat 
aktiv vilja att ingå ett avtal med kommunen för laddstolpar. Företaget är intresserade av områdena 
Bohus-Malmön, Bovallstrand, Hasselön och Hunnebostrand. Av 18 utpekade parkeringsplatser 
önskar företaget sätta upp sex laddstolpar intill tolv av dessa platser. Företaget önskar möjlighet att 
vid behov uppföra stolpar intill resterande sex parkeringsplatser. Vidare är företaget intresserade att 
sätta upp laddstolpar vid ett eget utpekat område på Smögenön 1:1, samt önskar om möjlighet hjälp 
av kommunen med framdragning av el. Då inga andra företag har haft möjlighet att lämna in en 
intresseanmälan för platsen anser förvaltningen att kommunen ska teckna avtal enbart avseende 
kommunens utpekade platser. Inte heller anser förvaltningen att kommunen bör hjälpa till med 
framdragning av el då tidigare politiskt beslut i KS anger att kommunen ska uppnå 
självkostnadsprincip. 
 
Företaget Toveks Förvaltning AB (Koncernmoder G. Toveks Bil AB) är först i turordningen i 
områdena Kleven och Kungshamn. Totalt önskar företaget sätta upp fem laddstolpar intill 
kommunens utpekade parkeringsplatser, vilket motsvarar möjlighet till laddning för tio bilar åt 
gången. 
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Forts. KSTU § 3 

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2022-01-03 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ställa sig positiv till projektet för 
normalladdningsstolpar. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar dock att återremittera ärendet till förvaltningen för 
utredning gällande anpassning av platser i Hunnebostrand, Bovallstrands torg, Kungshamn, Smögen 
samt Bohus-Malmön. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott ger även förvaltningen i uppdrag att se över taxorna för dessa 
laddstolpar där avgiften för parkeringsplatsen för normalladdning höjs vid parkering längre än tre 
timmar.   

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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KSTU § 4 

 

Information 
- Fastighetsunderhåll 
- Ärendeavverkning markförvaltning 
- Sprängning vid Fiskhallskajen 
- Väg- och cykelstrategi 
- VA-upphandling 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott tar del av informationen 
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