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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Tekniska nämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-06-16 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-06-18 Datum då anslaget tas ned 2020-07-10 
  
Protokollets förvaringsplats Tekniska förvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2020-06-16 kl 08.00–10.25 
 Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset 
Beslutande  
Ledamöter Ulf Gustafsson (S), ordförande 

Ronnie Brorsson (S), 1:e vice ordförande 
Rolf Rask (S) 
Claes Nabrink (L) 
Andreas Nikkinen (MP), 2:e vice ordförande 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 
Morgan Gustafsson (SD) 

  
Tjänstgörande ersättare  
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Övriga närvarande  
Ersättare Uno Nilsson (S) 

Besnik Obertinca (S) 
Elin Douglasson (C) 
Tore Lomgård (C) 

  
Övriga deltagare Roland Kindslätt, förvaltningschef 

Niclas Samuelsson, hamnchef, § 64 
Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef, § 65 
Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör, §§ 66-68 
Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör, § 69 
Conny Hansson, gatuchef, §§ 70-72 
Charlotta Björkman, controller, § 73 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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 TN/2017-0068 

TN § 64 Färjeläget - information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Uppgraderingsarbetet löper på bra. 

Pågår betongarbeten på nya kajsidan. 

Arbetet som påverkar trafiken på Uddevallavägen ska vara klart till sommaren. 

Fartygstrafiken stängd åtminstone till 15 juni. 

Budget- och kostnadsuppföljning uppgradering färjeläget: 

Preliminär total kostnad vid projektstart 147 250 kkr  (KF §24 180327) 

Skanska            135 250 kkr 

Trapptorn           12 000 kkr 

Ytterligare beviljade investeringsmedel 

• + 16 000 kkr (KF § 234 och § 243) 
• +   7 000 kkr (KS 114 Omfördelning inom hamnverksamheten av tidigare 

beviljade medel.) 

Totalt beviljade medel 170 250 kkr 

200531, prognos total kostnad vid projektslut 166 891 kkr ( +19 641 kkr) 

Skanska    153 959 kkr 

Trapptorn    12 932 kkr 

Betalda kostnader till och med 200531: 152 149 kkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-02 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen.  
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 TN/2020-0340 

TN § 65 Detaljplan för Strömstads stadskärna, del av 
Strömstad 4:16 m fl 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna förslag till synpunkter som anges i bilagan ”Svar på remiss avseende 
planprogram avseende detaljplan för Strömstads stadskärna, del av Strömstad 
4:16 m fl” och använda detta som tekniska nämndens remissyttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden samråder kring planprogram avseende detaljplan för 
Strömstads stadskärna, del av Strömstad 4:16 m fl under tiden 
2020-05-27 - 2020-06-30, se bilaga.  

Planprogrammet översänds för programsamråd enligt 5 kap 11 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). Syftet med programsamrådet är att förbättra 
beslutsunderlaget och att ge sakägare och remissinstanser möjlighet till insyn och 
påverkan i processen. 

Programmet omfattar de delar av Strömstads stadskärna med utpekad värdefull 
bebyggelse där miljö- och byggförvaltningen bedömer att gällande detaljplaner på 
olika sätt begränsar utvecklingen eller inte ger byggnaderna i kvarteren tillräckligt 
skydd. De delar av stadskärnan där nyare detaljplaner som motsvarar dagens 
behov gäller omfattas inte av planprogrammet. 
Syftet som anges med programmet är att ge en överblick över vilka områden i 
Strömstads stadskärna där det finns ett behov av att ta fram nya detaljplaner och 
föreslå en etappindelning för detta arbete. Stora delar av stadskärnan omfattas av 
äldre stadsplaner som inte skyddar dessa byggnaders värden och som ofta även 
hindrar utveckling och anpassning av dem.  
Miljö- och byggförvaltningen anser därför att nya detaljplaner behöver tas fram 
för att på bästa sätt kunna bevara och utveckla stadskärnans karaktär.  

Tekniska förvaltningen genom dess mark- och exploateringsavdelning, 
gatuavdelning samt va-avdelning har sammanställt ett förslag till yttrande på 
planprogrammet i bilagan, ”Svar på remiss avseende planprogram avseende 
detaljplan för Strömstads stadskärna, del av Strömstad 4:16 m fl”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29 
Planprogram avseende detaljplan för Strömstads stadskärna, del av Strömstad 
4:16 m fl 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna förslag till synpunkter som anges i bilagan ”Svar på remiss avseende 
planprogram avseende detaljplan för Strömstads stadskärna, del av Strömstad 
4:16 m fl” och använda detta som tekniska nämndens remissyttrande. 
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Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Akten  
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 TN/2015-0281 

TN § 66 Valbäck1:14 - försäljning 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
försälja del av Valbäck 1:14 via anbudsförsäljning med fri prövningsrätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 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 samt att avsätta 10% av köpeskillingen till skötsel av 
tätortsnära skogar. 

Därefter aktualiserades frågan om bostaden på Valbäck skulle användas för 
tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn. Tekniska förvaltningen har 
därför avvaktat med en försäljning.   

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-07 att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag om att sälja en del av fastigheten 
Valbäck 1:14, avseende bostadshus med ekonomibyggnader samt tillhörande 
jordbruksmark. 

Fastighetens areal är ca 136 ha, med 90 ha produktiv skogsmark samt 11 ha 
åkermark, 34 ha impediment, och 0,7 ha av sjön Färingen. På fastigheten finns ett 
bostadshus och ett flertal ekonomibyggnader; ladugård, vagnsskjul, maskinhall 
och ett magasin. 

Valbäck 1:14 är idag upplåten med jakträtt, vilket även berör åkermarken. 
Jakträttsavtalet pågår till 2022-06-30, och förlängs med 5 år i taget. 
Villkorsändring måste ske senast 6 månader innan avtalstidens utgång. 
Förvaltningen avser villkorsändra jakträttsavtalets omfattning till avtalstidens 
utgång. I köpehandlingarna ska förbehåll göras av avtalet, vilket medför att detta 
gäller vidare i den nybildade fastigheten tills en avtalsändring genomförs. 
 
Länsstyrelsen beslutade 2010-10-29, om att bilda vattenskyddsområde för 
Färingens ytvattentäkt. Delar av Valbäck 1:14 är berörd av vattenskyddsområdet. 
Föreskrifter gällande bekämpningsmedel, växtnäringsämnen/djurhållning, lagring 
av petroleumprodukter, hantering av spillvatten, upplag, mm. gäller för 
fastigheten. Handlingarna som berör vattenskyddsområdet kommer att utgöra 
underlag till försäljningen.  

Förvaltningens förslag är att försälja samtliga byggnader, åkermark och skogsmark 
i ungefärligt utbredning enligt skrafferad karta. Skogsmarksbestånden 29, 30 och 
39 enligt bifogad skogsbruksplan föreslås ingå i försäljningen. Då är skogsmarken 
samlad norr om bostadshuset och ger en rationell skötsel av denna. 
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Enligt Moelven skog, som är ansvarig för skötsel av den kommunala skogen, är 
skogsmark öster om ekonomibyggnaderna inte lämpliga att lägga till den nya 
fastigheten då dessa områden är avgörande för framtida transporter av skog och 
upplagsplats samt vändmöjlighet för timmer bilar med släp.  

Skogsmarken ska avse husvedsbehov för den nya styckningsfastigheten. I 
samband med avstyckningen av ny fastighet, ska förvaltningen tillse att 
kommunen tillskapas de rättigheter som krävs för väg till skogen o uppställning av 
virke. 

Försäljningen kommer att ske via anbudsförsäljning med fri prövningsrätt på den 
öppna marknaden.  

Beslutsunderlag 
KF 2016-02-25 § 29 
TNau § 49 
Skyddsföreskrifter, Färingens ytvattentäkt 
Karta 
Del av skogsplan, Valbäck 1:14 
Bilder 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
försälja del av Valbäck 1:14 via anbudsförsäljning med fri prövningsrätt. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör Alexandra Lilliebjelke 
Akten  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-16  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 TN/2010-0313 

TN § 67 Korsnäs 2:90 - arrende 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att villkorsändra jordbruksarrendets 
arrendeavgift på Korsnäs 2:90, mellan kommunen och arrendatorn. 
Avgiftsändringen ska gälla från och med 2021-10-01.  

att arrendeavgiften ska ändras till 1750 kr per år med KPI-reglering. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Korsnäs 2:90 belastas av ett jordbruksarrende för betesmark sedan 
2011-10-01. Avtalet förlängs med 5 år i taget. Arrendeområdet är 2,5 ha och 
avgiften är 750 kr per år med KPI-reglering.  

Förvaltningen genomför en översyn av alla arrenden i kommunen. Enligt riktlinjer 
för avgiftsnivåer för upplåtelse av kommunal mark i Strömstads kommun, ska 
avgiften för arrenden för betesmark vara 700 kr per hektar. Arrendeavgiften blir 
enligt riktlinjerna 1750 kr per år. 

För att villkorsändra arrendets avgift ska avtalet sägas upp 1 år innan avtalstidens 
utgång, 2021-10-01. Den nya avgiften på 1750 kr per år kommer i sådana fall att 
gälla från detta datum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Arrendeavtal 
Riktlinjer för avgiftsnivåer 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att villkorsändra jordbruksarrendets 
arrendeavgift på Korsnäs 2:90, mellan kommunen och arrendatorn. 
Avgiftsändringen ska gälla från och med 2021-10-01.  

att arrendeavgiften ska ändras till 1750 kr per år med KPI-reglering. 

Beslutet skickas till 
Zbigniew Uggla, Hemnetvägen 27, Lgh 1201, 452 96 Strömstad 
Mark- och exploateringsingenjör Alexandra Lilliebjelke 
Akten  
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 TN/2020-0289 

TN § 68 Strand 1:61 (Lökholmen) – upplåtelse av 
mark för lägenhetsarrende (parkering) 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta ett lägenhetsarrende för 
parkering på del av Strand 1:61, mellan kommunen och ägaren till Strand 1:45.  

att arrendeavgiften ska vara 4000 kr per år med KPI-reglering. Avtalstiden ska vara 
5 år med en förlängning på 5 år i sänder. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till Strand 1:45, har ett pågående bygglovsärende gällande sin fastighet, 
för byggnation av fritidshus. I samband med en remiss i bygglovsärendet framkom 
att sökanden har parkerat på kommunens fastighet Strand 1:61.  

Fastigheten Strand 1:45 innehar ett servitut med rätt att ta väg på Strand 1:61, 
intill det område som parkering har skett. Ägaren till Strand 1:45 har antagit att 
servitutet också innebar en rätt att parkera. Parkering har skett på ytan under ca 
30 år. Servitutet avser väg ned till stranden och inte parkering.  

Delar av servitutslydelsen från år 1943 följer;  
”dels att å området i fråga anlägga väg från samfällda byaväg till havet (. . . )ägo-
och vattenområdet i fråga, vilket är beläget å södra delen av min hemmansdels 
skogsmark nere vid Kongbäcksviken samt är med röd färg markerat å omstående 
kartskiss.” Se servitutsväg i bifogad karta.        

Ett alternativ till parkering för ägaren till Strand 1:45 behov hade varit att anlägga 
parkering på den egna tomten. Ägaren anser dock att detta hade försvårat 
användningen av sin fastighet samt medfört en värdeminskning på fastigheten. 
Ägaren har därför ansökt om arrende för fyra stycken parkeringsplatser på den 
yta som tidigare använts som parkering.  

Arrendeområdet föreslås vara vid sidan om servitutsvägen som går ned till 
stranden för att inte blockera passage ned till stranden och nämnda servitut, se 
skrafferad yta på bifogad karta.  

Arrendeavgiften för liknande ändamål har för tidigare upplåtelser för parkering på 
ej hårdgjorda ytor, varit 1000 kr per parkeringsplats. Avgiften föreslås vara 4000 
kr per år med KPI-reglering. 

Avtalstiden föreslås vara 5 år med en förlängning om 5 år i taget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Karta arrende 
Karta servitut 
Ansökan 
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta ett lägenhetsarrende för 
parkering på del av Strand 1:61, mellan kommunen och ägaren till Strand 1:45.  

att arrendeavgiften ska vara 4000 kr per år med KPI-reglering. Avtalstiden ska vara 
5 år med en förlängning på 5 år i sänder. 

Beslutet skickas till 
vs@advokatfirmaetskraning.no 
Mark- och exploateringsingenjör Alexandra Lilliebjelke 
Akten   
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 TN/2019-0134 

TN § 69 Korsnäs 2:6, Korsnäs 2:90, Nord-Koster 1:50, 
Öddö 2:183 – upplåtelse av vattenområde för 
lägenhetsarrende för fiske av Gigas-ostron 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta ett lägenhetsarrende med 
Lars Eriksson för fiske av Gigas-ostron på fastigheterna Korsnäs 2:6, Korsnäs 2:90, 
Nord-Koster 1:50, Öddö 2:183. Arrendetiden ska vara 1 år från 2020-07-01 och 
upphör att gälla år 2021-06-30 utan att uppsägning sker. Arrendeavgiften ska 
erläggas genom att 1 kr/Gigas-ostron ska betalas till kommunen samt 

att lägga till en informationspunkt om uppföljning av projektet i 
lägenhetsarrendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars Eriksson har under perioden år 2019-05-01 till år 2020-04-30 haft rätt att 
fiska Gigas-ostron på några av kommunens fastigheter.  

Lars Eriksson har genom mail, år 2020-05-26, framfört att han önskar erhålla rätt 
att fiska Gigas-ostron under ytterligare ett år på några av kommunen ägda 
fastigheter.  

Lars Eriksson anser att det kan ge en hel del nya arbetsplatser i hela kedjan från 
fisket via förädling försäljning turism etc. 

Lars Eriksson vill därför kunna fiska Gigas-ostron. Det är enligt Lars Eriksson tillåtet 
om följande förutsättningar finns: yrkesfiskelicens, markägarens tillstånd, fiskar i 
ett av livsmedelsverkets öppna produktionsområden, samt levererar till 
Livsmedelsgodkänd lokal. 

Lars Eriksson säger sig har tillgång till allt utom i detta fall markägarens tillstånd, 
som han därför nu söker. 

Kommunen har fastigheter i två produktionsområden, Kosterhavet och Tjärnö. 

Lars Eriksson önskar därför få möjlighet att fortsatt fiska på följande av 
kommunens fastigheter: Korsnäs 2:6, Korsnäs 2:90, Nord-Koster 1:50, Öddö 
2:183.  

Tekniska förvaltningen ser inga hinder att upplåta ett lägenhetsarrende för fiske 
av Gigas-ostron. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg, 
daterad 2020-05-26.  
Översiktskartor som visar berörda fastigheter. 
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta ett lägenhetsarrende med 
Lars Eriksson för fiske av Gigas-ostron på fastigheterna Korsnäs 2:6, Korsnäs 2:90, 
Nord-Koster 1:50, Öddö 2:183. Arrendetiden ska vara 1 år från 2020-07-01 och 
upphör att gälla år 2021-06-30 utan att uppsägning sker. Arrendeavgiften ska 
erläggas genom att 1 kr/Gigas-ostron ska betalas till kommunen samt 

att lägga till en informationspunkt om uppföljning av projektet i 
lägenhetsarrendet. 

Beslutet skickas till 
bomyren@telia.com 
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
Akten  
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 TN/2019-0375 

TN § 70 Rossö 2:16 - Internremiss för detaljplan del 
av Rossö 2:16 m fl 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna avsteg från tekniska förvaltningens kravspecifikation gällande 
vägbredder för pågående detaljplan del av Rossö 2:16 m fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Exploatören har inkommit med argument varför avsteg från tekniska 
förvaltningens kravspecifikation kan godkännas. 

Exploatören beskriver att befintligt vägnät i området understiger 5,5 m som anges 
i kravspecifikationen och att karaktären i området med smala vägar önskas 
bevaras. 

Den föreslagna vägbredden på 3,5 m ned makadamdiken på båda sidor om vägen 
är tillräcklig för utryckningsfordon, kommunal snöröjning och sophämtning. 

Att parkerande besökande till badplatsen i området skulle nyttja vägen i området 
som parkering försvåras också med föreslagen vägbredd. 

Dessa parkerande fordon skulle försämra eventuell framkomst för 
utryckningsfordon. 

Beslutsunderlag 
Exploatörens inkomna brev med argument samt medföljande karta 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna avsteg från tekniska förvaltningens kravspecifikation gällande 
vägbredder för pågående detaljplan del av Rossö 2:16 m fl. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten  
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 TN/2020-0116 

TN § 71 Lekplats 2020 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna föreslagen utveckling av lekplatsen på Kärleksudden enligt redovisad 
utformning. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter att motioner och medborgarförslag inkommit har tekniska förvaltningen och 
dess gatuavdelning haft dialog med förslagsställarna. 

Samtalen har lett till att Kärleksudden utpekats som en bra placering för önskad 
ny lekplats med tanke på dess centrala placering. 

Upphandlade tillverkare av lekplatser har sedan föreslagit lämpliga redskap till 
Kärleksudden och dessa har sedan diskuterats med berörda föreslagställare och 
utvecklingsgruppen på förskolan. 

Förslagen har omarbetats ett antal gånger och nu kan det presenteras ett förslag 
som fångar in de flesta önskemålen. 

Budgeten för projektet på 1 miljon kronor kommer att räcka nu i första etappen. 

Kärleksuddens lekplats kan kommande år utvecklas ytterligare om så önskas i flera 
etapper. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från: 
Jenny Karlsson 
Marlene Midtvedt 
Sandra Wedin 
Sandra Matthews 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna föreslagen utveckling av lekplatsen på Kärleksudden enligt redovisad 
utformning. 

Beslutet skickas till 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten  
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 TN/2020-0318 

TN § 72 Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter 
om parkering 30 min på Lilla Oslovägen 

Tekniska nämndens beslut 
att anta lokala trafikföreskrifter 1486 2020:4 om 30 min parkering på Lilla 
Oslovägen. 

Sammanfattning av ärendet 
Parkeringsplatsen har etablerats av två orsaker. Främst för att öka tillgängligheten 
till Strömstads shoppingcenter. Men också att stävja felparkerande/stoppande 
fordon på gatan, Lilla Oslovägen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lokala trafikföreskrifter om parkering 30 min på Lilla Oslovägen, 
2020-05-20, gatuchef Conny Hansson 
Lokala trafikföreskrifter 1486 2020:4 om parkering 30 min på Lilla Oslovägen 
Yttrande Polisen, Region Väst 2020-05-18 Svar på ansökan om lokal trafikföreskrift 
avseende parkering 30 min på Lilla Oslovägen i Strömstad, Sara M Olsson, 
Inspektör 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta lokala trafikföreskrifter 1486 2020:4 om 30 min parkering på Lilla 
Oslovägen. 

Beslutet skickas till 
Polisen; registrator.vast@polisen.se 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (18) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2020-06-16  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-191 60 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

 

 TN/2019-0281 

TN § 73 Ekonomisk uppföljning maj - information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens resultat per 31 maj 2020 för den skattefinansierade verksamheten 
visar ett underskott i förhållande till budget med 3,9 mnkr. De största avvikelserna 
återfinns inom gatuverksamheten, hamnverksamheten samt allmän markreserv.  

På grund av rådande läge i världen med hänsyn till Covid-19 prognosticerar den 
skattefinansierade verksamheten ett underskott på 21,6 mnkr. Detta baseras på 
att gränsen mellan Sverige och Norge för tillfället är stängd till och med 
15 augusti, vilket resulterar i stängda hamnar och stängd gränspendling. Detta 
påverkar nämndens externa intäkter kraftigt.   

Tekniska nämndens resultat per 31 maj 2020 för den taxefinansierade 
verksamheten visar ett överskott på 1,6 mnkr jämfört med budget. Positiva 
avvikelser i form av minskade driftskostnader för avfalls- och 
fjärrvärmeverksamheten. Dock märker verksamheterna av en minskning av 
intäkterna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-01, controller Charlotta Björkman 
Ekonomisk rapport maj 2020 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2020-0039 

TN § 74 Delegations- och anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsärenden - Tekniska förvaltningen: 

TN/2019-0708  Delegationsbeslut gällande fullmakt för Lindahls advokatbyrå att 
företräda kommunen i ärendet i Tingsrätten - Korsnäs 1:78 – översyn av 
rättigheter för sjöbodar och bryggor 

TN/2020-0303 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 

TN/2020-0301 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 

Beslutet skickas till 
Akten 
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