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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-02-27 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-03-01 Datum då anslaget tas ned 2018-03-23 
  
Protokollets förvaringsplats Tekniska förvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2018-02-27 kl 08.00–10.15 
 Tekniska förvaltningen, konferensrum Stora mekanikern 
Beslutande  
Ledamöter Åsa Torstensson (C), Ordförande 

Ingemar Nordström (L), Vice ordförande 
Andreas Nikkinen (MP) 
Kent Hansson (S) 
Rolf Rask (S) 

  
Tjänstgörande ersättare  
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Övriga närvarande  
Ersättare Ulla Dafteryd (C) 

Hans-Robert Hansson (L), §§ 8-14 
  
Övriga deltagare Charlotta Björkman, controller 

Niclas Samuelsson, hamnchef, § 8 
Mattias Olsson, mark- och exploateringsingenjör, §§ 9-10 
Conny Hansson, gatuchef, §§ 11-14 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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 TN/2011-0436 

TN § 8 Färgeläget - information 

Sammanfattning av ärendet 
Hamnchef Niclas Samuelsson informerar om aktuell lägesinformation för 
färjeläget. 
 
Ordförande Åsa Torstensson tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2016-0166 

TN § 9 Kebal 2:96 - (grusplan, Strömstad Spa) 
upplåtelse av mark för lägenhetsarrende 
(parkering) 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna ett arrendeavtal på fastigheten 
Kebal 2:96, med Strömstad Spa AB med ändamålet parkering. 

1. att avtalstiden för arrendet ska vara 1 år med 1 års förlängning 

2. att avgiften för arrendet ska vara 34 200 kr per år med KPI uppräkning.  

Sammanfattning av ärendet 
Föreligger tidigare beslut från kommunfullmäktige att teckna arrendeavtal med 
Strömstad Spa AB på grusplanen bakom hotellet p-hus för ändamålet parkering 
för hotellets gäster och besökande. Ytan som föreslås utarrenderas är ca 1900 
kvm och rymmer ca 37 parkeringsplatser. 

Tekniska förvaltningen föreslår härmed att ett arrendeavtal tecknas med hotellet 
enligt tidigare beslut med ovannämnda villkor. 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
Att tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna ett 
arrendeavtal på fastigheten Kebal 2:96, med Strömstad Spa AB med ändamålet 
parkering. 

1. att avtalstiden för arrendet ska vara 1 år med 1 års förlängning 

2. att avgiften för arrendet ska vara 34 200 kr per år med KPI uppräkning.  

Beslutet skickas till 
Strömstad Spa AB, mejl: erling@nhg.no 
Akten 
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 TN/2015-0281 

TN § 10 Valbäck 1:14 - försäljning - information 

Sammanfattning av ärendet 
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson informerar om 
kommunfullmäktiges beslut 2016-02-25 § 29 
att försälja hela fastigheten Valbäck 1:14 via ett anbudsförfarande där fastigheten 
försäljs till högstbjudande med fri prövningsrätt 
att avsätta nettoöverskottet från försäljningen för framtida strategiska 
investeringar 
att avsätta 10% av köpeskillingen till skötsel av tätortsnära skogar. 
 
Ordförande Åsa Torstensson tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2018-0099 

TN § 11 Tillfällig lokal trafikföreskrift - Skärtorsdag 
2018 

Tekniska nämndens beslut 
att anta förslag på tillfällig lokal föreskrift för skärtorsdagen, 2018-03-29. Med 
stöd av 10 kap 3 § 1 och 10 kap 1 § andra stycket 6 trafikförordningen 
(1998:1276), enligt följande 

att på Oslovägen mellan Fredrikshaldsvägen och Norra Hamngatan, får fordon 
föras endast i sydlig färdriktning. 

att på Övre Bron mellan Norra Klevgatan och Östra Klevgatan får fordon föras 
endast i sydlig färdriktning. 

att på Östra Klevgatan mellan Södra Hamngatan och Skolgatan får fordon föras 
endast i sydlig färdriktning. 

att på Skolgatan mellan Östra Klevgatan och Parkgatan får fordon föras endast i 
sydlig färdriktning. 

att på Parkgatan mellan Skolgatan och Karlsgatan får fordon föras endast i sydlig 
färdriktning. 

att på Uddevallavägen mellan Karlsgatan och södra in och utfarten till 
Torskholmen får fordon föras endast i sydlig riktning. 

att på Norra Klevgatan i korsningen med Norra Hamngatan/Oslovägen får fordon i 
sydlig färdriktning inte svängas åt vänster. 

att på Övre Bron i korsningen med Södra Hamngatan får fordon i sydlig 
färdriktning inte svänga åt vänster. 

att på Södra Hamngatan i korsningen med Östra Klevgatan får fordon i västlig 
färdriktning inte svänga åt höger. 

att på Södra Bergsgatan i korsningen med Östra Klevgatan får fordon i östlig 
färdriktning inte svängas åt vänster. 

att på Norra Kyrkogatan i korsningen med Östra Klevgatan får fordon i västlig 
färdriktning inte svängas åt höger. 

att på Polisgatan i korsningen med Skolgatan får fordon i sydlig färdriktning inte 
svängas åt vänster. 

att på Karlsgatan i korsningen Parkgatan/Uddevallavägen får fordon i västlig 
färdriktning inte svängas åt höger. 

att på Karlsgatan i korsningen Parkgatan/Uddevallavägen får fordon i östlig 
färdriktning inte svängas till vänster. 

att på Vatulandsgatan i korsningen med Uddevallavägen får fordon i nordlig 
färdriktning inte svängas till höger. 
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att på Torskholmens södra in och utfart i korsningen med Uddevallavägen får 
fordon i sydlig färdriktning inte svängas till vänster. 

att på Torskholmens norra utfart i korsningen med Uddevallavägen får fordon i 
sydlig färdriktning inte svänga till vänster. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen tillfällig trafikföreskrift har de senaste åren legat till grund för 
trafikregleringen under skärtorsdagen och visat sig mycket framgångsrikt ur 
säkerhetssynpunkt. Tekniska förvaltningen är enig med polisen och 
räddningstjänsten om att trafikregleringen enligt förslaget är en nödvändighet för 
att kunna upprätthålla ordning och kontroll på trafiksituationen under 
skärtorsdagen. 

Vid de bemannade posterna kan besökare till centrum som inte har för avsikt att 
delta i kortegen släppas fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tillfällig lokal trafikföreskrift – Skärtorsdag 2018, 2018-02-20, 
biträdande gatuchef Jeanette Johander och 
gatuchef Conny Hansson 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att anta förslag på tillfällig lokal föreskrift för skärtorsdagen, 2018-03-29. Med 
stöd av 10 kap 3 § 1 och 10 kap 1 § andra stycket 6 trafikförordningen 
(1998:1276), enligt följande 

att på Oslovägen mellan Fredrikshaldsvägen och Norra Hamngatan, får fordon 
föras endast i sydlig färdriktning. 

att på Övre Bron mellan Norra Klevgatan och Östra Klevgatan får fordon föras 
endast i sydlig färdriktning. 

att på Östra Klevgatan mellan Södra Hamngatan och Skolgatan får fordon föras 
endast i sydlig färdriktning. 

att på Skolgatan mellan Östra Klevgatan och Parkgatan får fordon föras endast i 
sydlig färdriktning. 

att på Parkgatan mellan Skolgatan och Karlsgatan får fordon föras endast i sydlig 
färdriktning. 

att på Uddevallavägen mellan Karlsgatan och södra in och utfarten till 
Torskholmen får fordon föras endast i sydlig riktning. 

att på Norra Klevgatan i korsningen med Norra Hamngatan/Oslovägen får fordon i 
sydlig färdriktning inte svängas åt vänster. 

att på Övre Bron i kosrningen med Södra Hamngatan får fordon i sydlig 
färdriktning inte svänga åt vänster. 
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att på Södra Hamngatan i korsningen med Östra Klevgatan får fordon i västlig 
färdriktning inte svänga åt höger. 

att på Södra Bergsgatan i korsningen med Östra Klevgatan får fordon i östlig 
färdriktning inte svängas åt vänster. 

att på Norra Kyrkogatan i korsningen med Östra Klevgatan får fordon i västlig 
färdriktning inte svängas åt höger. 

att på Polisgatan i korsningen med Skolgatan får fordon i sydlig färdriktning inte 
svängas åt vänster. 

att på Karlsgatan i korsningen Parkgatan/Uddevallavägen får fordon i västlig 
färdriktning inte svängas åt höger. 

att på Karlsgatan i korsningen Parkgatan/Uddevallavägen får fordon i östlig 
färdriktning inte svängas till vänster. 

att på Vatulandsgatan i korsningen med Uddevallavägen får fordon i nordlig 
färdriktning inte svängas till höger. 

att på Torskholmens södra in och utfart i korsningen med Uddevallavägen får 
fordon i sydlig färdriktning inte svängas till vänster. 

att på Torskholmens norra utfart i korsningen med Uddevallavägen får fordon i 
sydlig färdriktning inte svänga till vänster. 

Beslutet skickas till 
Närpolisen Strömstad, Box 7, 452 21 Strömstad 
Räddningstjänsten 
Jeanette Johander, biträdande gatuchef 
Conny Hansson, gatuchef 
Akten 
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 TN/2018-0100 

TN § 12 Fördelning av torgplatser - information 

Sammanfattning av ärendet 
Gatuchef Conny Hansson informerar om fördelning av torgplatser för 2018. 
 
Ordförande Åsa Torstensson tackar för informationen.  

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2018-0101 

TN § 13 Dialogmöte i Skee - information 

Sammanfattning av ärendet 
Gatuchef Conny Hansson informerar om dialogmöte i Skee 2018-01-22 enligt 
powerpointpresentation. 

Ordförande Åsa Torstensson tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2018-0057 

TN § 14 Medel till folkhälsoprojekt - Utveckla gång- 
och cykelvägar - information 

Sammanfattning av ärendet 
Gatuchef Conny Hansson informerar att folkhälsorådet har beviljat tekniska 
nämnden 200 000 kr för att ta fram en cykelplan för Strömstads kommun. 

Ordförande Åsa Torstensson tackar för informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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 TN/2016-0113 

TN § 15 Verksamhetsberättelse 2017 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelser för 2017 för 
skattefinansierad verksamhet samt taxefinansierad verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelser som ger 
en kortfattad och informativ bild av nämndens verksamheter, ekonomi och 
personalförhållande. 

Tekniska nämndens resultat 2017 för den skattefinansierade verksamheten visar 
ett överskott i förhållande till budget om 4,5 mnkr. Årets positiva resultat beror 
främst på ökade intäkter från hamnverksamheten (3,4 mnkr) samt intäkter för 
avverkning av skog (1,2 mnkr). 

Tekniska nämndens resultat totalt sett 2017 för den taxefinansierade 
verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget på 1,5 mnkr. I detta 
ligger en budgeterad taxehöjning för VA-verksamheten på 13 % för 2017. 

Av nämndens 11 mål har fyra uppnåtts till fullo, sex anses delvis uppfyllda och ett 
inte har uppfyllts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-27 
Tekniska nämndens förslag till verksamhetsberättelser för skattefinansierad 
verksamhet samt taxefinansierad verksamhet 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelser för 2017 för 
skattefinansierad verksamhet samt taxefinansierad verksamhet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Redovisningsansvarig Diana Johansson 
Akten 
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 TN/2018-0001 

TN § 16 Delegations- och anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsärenden enligt bilaga A: 
 
A. Delegationsärenden - Gatuavdelningen, markupplåtelse 
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