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Övriga närvarande  
Ersättare Elin Douglasson (C) 

Tore Lomgård (C) 
  
Övriga deltagare Roland Kindslätt, förvaltningschef 

Niclas Samuelsson, hamnchef, deltar digitalt på distans, §§ 136-138 
Anders Johansson, operativ chef gatu- och hamnverksamhet, deltar 
digitalt på distans, §§ 136-138 
Conny Hansson, gatuchef, deltar digitalt på distans, §§ 139-140 
Kristin Spindel, mark- och exploateringschef, deltar digitalt på distans, § 
141 
Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör, deltar digitalt på 
distans, § 142 
Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare, §§ 144-147 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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 TN/2021-0039 

TN § 135 Ändring av föredragningslistan 

Tekniska nämndens beslut 
att ärendet Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Ånneröd-Hällestrand 
utgår och att ärendet lyfts till tekniska nämnden 2022-01-25. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) föreslår att ärendet Medborgarförslag om gång- 
och cykelväg mellan Ånneröd-Hällestrand utgår och att ärendet lyfts till tekniska 
nämnden 2022-01-25. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2021-0839 

TN § 136 Hamn - information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Gästhamn 

  År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

Gästnätter 11 595 10 149 10 708  3 078  6 250 

Plus Rossö       652       870      597     406     522 

Totalt 
gästnätter 12 247 11 019 11 305  3 484  6 772 

Dagbesök   4 243   4 934    3 884     384  1 240 

Upphandling av bryggor pågår 

Färjeläget 

  Juli Augusti 
Septembe
r Oktober 

Passagerare 2019 244 363 162 900 118 231 118 279 

Passagerare 2021   61 312   52 137    5 0232   79 325 

Andel 2021 25,1% 32,0% 42,5% 67,1% 

Aktuellt saldo färjeläget 211031   169 014 kkr 

Beviljade medel 170 500 kkr 

Badplatser 

Kioskbyggnaden på Seläter är i stort behov av renovering på grund av mögel. 

Linfärjan 

Landgången på sydsidan är för klen. Gjordes för gångtrafik. 

Var planerat för reparation i samband med upptag av linfärjan 2023 

Nödlagning i vinter och ytterligare åtgärd nästa vinter. 

Bojan ska upp i vinter. Gått dåligt med leveranser men nu börjar det falla på plats. 

Upp 13 dec och klart ca 1 mars. 

Kommer att utföras i ett tält på oljebergsplanen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Hamn – information, 2021-11-22, Niclas Samuelsson, hamnchef 
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2020-0497 

TN § 137 Strömstad 4:16, Utveckling Skurveskär 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen 

att återkalla överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 november meddelade Sjöfartsverket att breddningen av farleden in mot 
Strömstad kommer att utföras under januari 2022. Förvaltningen har kontaktat 
entreprenören för att få svar på om det är  

1. möjligt att nyttiggöra delar av stenmassorna på Skurve 
2. vad det skulle kosta  
3. när arbetet senast måste beställas 

Anmälan om vattenverksamhet har skickats in till Länsstyrelsen.  

Överklagan av beslutet om försiktighetsmått med grumlingsskydd har inlämnats 
till Mark- och Miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen kommer inte 
hinna att pröva ärendet innan arbetet är utfört och därför är det onödigt att 
överklaga beslutet. När överklagandet lämnades in var det oklart om arbetet 
skulle utföras vintern 2022 eller 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-30 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen 

att återkalla överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen. 

Beslutet skickas till 
Hamnchef Niclas Samuelsson 
Akten  
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 TN/2021-0466 

TN § 138 Medborgarförslag om badbrygga vid 
Skateparken, Strömsvattnet 

Tekniska nämndens beslut 
att anse medborgarförslagen besvarade i den del av förslagen som avser att det 
anläggs en ny badbrygga i Strömsvattnet då förvaltningen ska bereda motionen 
från Miljöpartiet om central badplats 

att avslå medborgarförslagen i den del av förslagen som avser att badbryggan på 
Tången tas bort.  

Beslutsmotivering 
Att besluta om en ny badbrygga vid Skateparken på grund av störande ungdomar 
är inte lämpligt. Bättre att se frågan i ett större perspektiv i linje med Tekniska 
förvaltningens uppdrag att bereda motionen från Miljöpartiet om central 
badplats. 

Med beaktande av Miljö- och byggnämndens beslut att avsluta ärendet utan 
åtgärd och de skyldigheter det kommunala huvudmannaskapet innebär finns det 
inga rimliga skäl att ta bort badbryggan på Tången.  

Sammanfattning av ärendet 
Det har under juni 2020 inkommit tre olika medborgarförslag om badbrygga som 
ska komplettera eller ersätta den befintliga badbryggan vid Tången. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-22 § 47 att remittera medborgarförslagen 
till tekniska nämnden för beredning och beslut. Bifogas 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-08-17 att överlämna 
medborgarförslagen till tekniska förvaltningen för beredning. 

Då medborgarförslagen liknar varandra och kommer från närboende till Tångens 
badbrygga hanteras förslagen i ett ärende. 

Inger Utgård föreslår att det byggs en badbrygga till i Strömsvattnet eftersom 
Tångens badbrygga är överfull av högljudda barn och ungdomar. Inger tycker det 
skulle vara bra med en badbrygga intill parkeringen vid gymnasiet där det idag är 
skatepark. Där finns inga närboende som skulle störas och det finns bättre plats 
för cyklar och mopeder. Fler skulle få möjlighet att bada eftersom det är kö i dag. 
Medborgarförslaget bifogas. 

Maria Hugosson och Morten Marthinsen samt Eva Karlsson och Benny Berntsson 
har inkommit med två liknande medborgarförslag. Båda föreslår att Tångens 
badbrygga tas bort då den drar till sig högljudda, mopedåkande, nedskräpande 
och respektlösa ungdomar. Det passar inte i ett bostadsområde utan bättre vid 
skateparken eller andra badplatser.  
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Kontakt har tagits med samtliga förslagsställare för att undvika missförstånd. 
Medborgarförslagen bifogas. 

Detaljplanen för området antogs av kommunfullmäktige 2002. I detaljplanen, 
inom området för allmän plats, finns ett angivet område för badplats där en 
badbrygga kan anläggas och eventuellt andra åtgärder vidtas för att skapa en bra 
badmiljö. Planen har kommunalt huvudmannaskap. När kommunen är huvudman 
ansvarar kommunen för uppförande och underhåll av de allmänna platserna, 
inklusive badplatsen, så att de kan användas för avsett ändamål i enlighet med 
detaljplanen. I början av 10-talet uppfördes badbryggan. 

Boende nära badbryggan har lämnat in klagomål om högljudda barn och 
ungdomar till Miljö- och byggförvaltningen. Problemet med att vissa inte visar 
tillräcklig hänsyn är en ordningsfråga där polisen har det huvudsakliga ansvaret. 
25 juni 2020 beslutades att lyfta klagomålet till Trygghetssamverkan, ett 
samarbete mellan kommun, polis och bostadsbolag. Inför sommaren 2021 har 
bostadsbolaget skickat ut information till boende och kommunen har satt upp nya 
skyltar, anlitat vaktbolag för rondering samt utökat städningen. Miljö- och 
byggförvaltningen kontaktade de klagande under augusti 2021 och frågade om de 
upplevt någon förändring. Samtliga uppgav att situationen blivit bättre under 
sommaren 2021. Miljö- och byggförvaltningen anser att det i nuläget inte finns 
skäl att ställa krav på ytterligare åtgärder. Miljö- och byggnämnden beslutade 
2021-11-18 att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd. 

Det är svårt att bedöma lämpligheten och behovet av en badbrygga vid 
parkeringen på Tången. Tekniska nämndes arbetsutskott har gett Tekniska 
förvaltningen i uppdrag att bereda Miljöpartiets motion om en central badplats. 
En ny central badplats kan rimligen antas avlasta badbryggan på Tången. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Niclas Samuelsson daterad 2021-10-15 
Kommunfullmäktige beslut 2021-06-22 § 47 
Medborgarförslag från Inger Utgård 
Medborgarförslag från Maria Hugosson och Morten Marthinsen 
Medborgarförslag från Eva Carlsson och Benny Berntsson 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anse medborgarförslagen besvarade i den del av förslagen som avser att det 
anläggs en ny badbrygga i Strömsvattnet då förvaltningen ska bereda motionen 
från Miljöpartiet om central badplats 

att avslå medborgarförslagen i den del av förslagen som avser att badbryggan på 
Tången tas bort.  

Beslutet skickas till 
Inger Utgård 
Maria Hugosson och Morten Marthinsen 
Eva Carlsson och Benny Berntsson 
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Kommunfullmäktige 
Akten  
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 TN/2018-0057 

TN § 139 Cykelplan 

Tekniska nämndens beslut 
att anta förslag till cykelplan 

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till prioriteringsordning för åren 
2022-2024 för respektive objekt för del 1 och 2 i cykelplanen 

att ge förvaltningen i uppdrag att bemöta yttranden som inkommit under 
remisstiden 

att förslaget i planen gällande cykelfält på Östergatan (riktning väst från 
Odelsbergsskolan) ska verkställas snarast 

att utreda ansvarsfrågan av cykelplanen då tekniska nämnden är tillika 
trafiknämnd. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningens gatuavdelning fick 2018 i uppdrag av tekniska nämnden 
att ta fram en cykelplan för Strömstads kommun. 

Folkhälsorådet har delfinansierat uppdraget med 50 %. 

Cykelplanen är ett dokument som ska underlätta övergången till fossiloberoende 
kommun 2030. 

Cykelplanen ska förbättra cyklandet inom kommunen och möjliggöra cyklande 
över kommungränser.  

Tekniska nämnden beslutade 2021-06-22 att återremittera ärendet till tekniska 
förvaltningen för remiss till samtliga partier, polismyndigheten, räddningstjänsten, 
barn- och utbildningsnämnden och kommunens Översiktsplanerare för yttrande. 

Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Räddningstjänsten, Barn- och 
utbildningsnämnden, Polismyndigheten och kommunens Översiktsplanerare har 
inkommit med remissvar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Cykelplan, 2021-11-17, gatuchef Conny Hansson. 
Cykelplan Del 1 Strömstads kommun 
Cykelplan Del 2 Trafikverket  
Cykelplan Åtgärdade projekt 
Miljöpartiet de grönas remissvar 
Centerpartiets remissvar 
Räddningstjänstens remissvar 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar 
Polismyndighetens remissvar  
Kommunens översiktsplanerares remissvar 
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta förslaget till cykelplan samt att cykelplanen kompletteras med en gång- 
och cykelväg  från korsningen Oslovägen-Fredrikshaldsvägen till Valebacken. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) yrkar 

1. att förslaget i planen gällande cykelfält på Östergatan (riktning väst från 
Odelsbergsskolan) ska verkställas snarast. I yrkandet instämmer Ronnie Brorsson 
(S). 

2. att lägga till en punkt på sidan 7 med följande text: "Gång- och cykelvägar på 
högt trafikerade sträckor inom huvudcykelnätet ska vid ny- eller ombyggnation 
dimensioneras på ett sätt som möjliggör separering av gående och cyklister." 

3. att gång- och cykelväg på Karlsgatan (från Strömstiernagatan till Norra 
Linnégatan) ska genomföras i samband med grävarbeten under vinter 2021 eller 
2022. 

4. att en plan för det framtida behovet av cykelparkeringar inarbetas i 
cykelplanen.  

Claes Nabrink (L) med instämmande av Bengt-Göran Bergstrand (M), Andreas 
Nikkinen (MP) och Ronnie Brorsson (S) yrkar att uppdra till förvaltningen att ta 
fram förslag till prioriteringsordning för åren 2022-2024 för respektive objekt för 
del 1 och 2 i cykelplanen. 

Ronnie Brorsson (S) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att bemöta yttranden 
som inkommit under remisstiden. 

Claes Nabrink (L) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ansvarsfrågan av 
cykelplanen då tekniska nämnden är tillika trafiknämnd. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till 
cykelplan och Andreas Nikkiens andra yrkande att lägga till en punkt på sidan 7 
med följande text: "Gång- och cykelvägar på högt trafikerade sträckor inom 
huvudcykelnätet ska vid ny- eller ombyggnation dimensioneras på ett sätt som 
möjliggör separering av gående och cyklister." och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 

Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till 
cykelplan och Andreas Nikkinens tredje yrkande att gång- och cykelväg på 
Karlsgatan (från Strömstiernagatan till Norra Linnégatan) ska genomföras i 
samband med grävarbeten under vinter 2021 eller 2022 och finner att tekniska 
nämnden beslutar i enlighet med tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 

Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till 
cykelplan och Andreas Nikkinens fjärde yrkande att en plan för det framtida 
behovet av cykelparkeringar inarbetas i cykelplanen och finner att tekniska 
nämnden beslutar i enlighet med tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 
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Ordföranden ställer proposition på Claes Nabrinks yrkande att uppdra till 
förvaltningen att ta fram förslag till prioriteringsordning för åren 2022-2024 för 
respektive objekt för del 1 och 2 i cykelplanen och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på Ronnie Brorssons yrkande att ge förvaltningen 
i uppdrag att bemöta yttranden som inkommit under remisstiden och finner att 
tekniska nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Nikkinens första yrkande att förslaget 
i planen gällande cykelfält på Östergatan (riktning väst från Odelsbergsskolan) ska 
verkställas snarast och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på Claes Nabrink yrkande att utreda 
ansvarsfrågan av cykelplanen då tekniska nämnden är tillika trafiknämnd och 
finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten  
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 TN/2020-0630 

TN § 140 Motion - Cykelplan utanför tätort 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion där man yrkar 

 att en cykelplan för hela Strömstads kommun, utanför tätort, tas fram. 

 att ett särskilt fokus ägnas åt skolvägar, i syfte att göra dem säkrare.  

I den cykelplan som idag tas fram beskrivs behovet av cykelvägar utanför tätorten 
i del 2. 

Trafikverket är väghållare utanför tätorterna, och när cykelplanen antas har vi ett 
diskussionsunderlag för planering av framtida cykelvägar i Strömstads kommun 
när vi träffar Trafikverket. 

Att kommunen själv skall bygga ut cykelvägar utanför tätort utan stadsbidrag är 
inte rimligt. 

Trygghetsvandringar utförs på våra skolar utanför tätorten, där det diskuteras 
bland annat trafiksäkerhet för skolvägarna, och ibland är det de små ändringar 
som gör skillnad. 

Barnunderlaget på våra skolor, som har möjligt att cykla med tanke på avstånd 
vore önskvärt att få oss tillhanda, för att kunna uppskatta det verkliga behovet av 
cykelbanor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Motion Cykelplan utanför tätort upprättad av gatuchef Conny 
Hansson daterad 2021-11-18 
Kommunfullmäktige beslut 2020-09-24 § 113 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 261 
Motion från Miljöpartiet de gröna daterad 2020-09-10 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) yrkar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och 
Andreas Nikkinens yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar att anse 
motionen besvarad. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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 TN/2020-0033 

TN § 141 Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) – 
exploateringsprojekt för bostäder 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen vill informera om att ett reviderat skissförslag finns 
framtaget där Brixly placerat ut sina hus inom planområdet med utgångspunkt att 
de fyra kommunala tomterna är förlagda närmast vattentornet. 

Planhandlingar kommer nu tas fram och kvarstående utredningar såsom va- och 
dagvatten samt buller att slutföras. 
Detaljplanen bedöms i nuläget enligt planavdelningen kunna ställas ut på samråd 
under inledningen av kvartal 1. 

Tekniska förvaltningen avser parallellt inhämta en fastighetsvärdering för 
bedömning av markpris inför kommande avtalsförhandlingar med Brixly om 
försäljning och genomförande, samt även för att inhämta en bedömning av 
markpris för de kommunala bostadstomterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-17 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2021-0835 

TN § 142 Strömstad 4:24 - Upplåtelse av 
lägenhetsarrende för upplag 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att erbjuda kustbevakningen 
lägenhetsarrende för upplag på ett ca 100 kvm stort område på fastigheten 
Strömstad 4:24. Arrendetiden ska vara 3 månader och förlängs med tre månader i 
sänder om uppsägning inte sker senast 1 månad innan avtalstidens utgång. 
Arrendeavgiften ska vara 1 000 kr/kvartal.  

Sammanfattning av ärendet 
Företrädare för kustbevakningen i Strömstad har framfört önskemål om att 
arrendera ett 100 kvm stort område på fastigheten Strömstad 4:24 vilken 
kommunen äger. Arrendeområdets ungefärliga lokalisering är markerat på 
kartbilaga KA1. Kustbevakningen avser använda arrendeområdet för förvaring av 
bland annat båttrailer, släpvagn och oljelänscontainer.   

Med hänsyn till den korta uppsägningstiden anser tekniska förvaltningen att 
strategisk utveckling av fastigheten inte hindras av upplåtelsen.  

Tekniska förvaltningens bedömning av en skälig arrendeavgift är 1000 kr/kvartal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-11-19.  
Kartbilaga KA1. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att erbjuda kustbevakningen 
lägenhetsarrende för upplag på ett ca 100 kvm stort område på fastigheten 
Strömstad 4:24. Arrendetiden ska vara 3 månader och förlängs med tre månader i 
sänder om uppsägning inte sker senast 1 månad innan avtalstidens utgång. 
Arrendeavgiften ska vara 1 000 kr/kvartal.  

Beslutet skickas till 
Kustbevakningen, jesper.backstedt@kustbevakningen.se 
Akten  
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 TN/2021-0840 

TN § 143 Fastigheten Pilen 5 - information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Roland Kindslätt informerar om kommunens fastighet Pilen 5 
enligt förvaltningsrapport daterad 2021-11-29. 

Beslutsunderlag 
Information Pilen 5, Förvaltningsrapport, 2021-11-29 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2021-0044 

TN § 144 Internkontrollplan 2021 - uppföljning 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna uppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska enligt reglementet för intern kontroll varje år anta en särskild plan 
för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den 
interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställs i internkontrollplanen. Nämnden ska vid 
årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska 
samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Denna rapport omfattar uppföljning av Internkontrollplan 2021.  

Uppföljningen av intern kontroll har under 2021 avsett följande områden: 

• inköp, direktupphandling och upphandling 
• arbetsmiljö 
• delegationsordning 
• diarieföring 

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens 
verksamheter gjort framsteg men uppvisar fortfarande brister avseende den 
interna kontrollen. De fyra granskningsområdena kommer dock att överföras till 
intern kontrollplan för år 2021 då genomförda kontroller visar att rutiner behöver 
förbättras och förankras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Uppföljning av tekniska nämndens internkontrollplan 2021,  
2021-11-22, Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare 
Uppföljning av tekniska nämndens internkontrollplan 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna uppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
Akten  
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 TN/2021-0836 

TN § 145 Internkontrollplan 2022 

Tekniska nämndens beslut 
att anta tekniska nämndens internkontrollplan 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden ska enligt antaget reglemente för intern kontroll, årligen anta 
en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Granskningsområden i planen 
ska väljas ut med utgångspunkt från en riskanalys som inkluderar en konsekvens- 
och sannolikhetsbedömning.  

Syftet med uppföljningen är att säkerställa att nämnden upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll.  

Förvaltningsledningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan 2022. 
Planen omfattar fyra granskningsområden. Kontrollerna är utvalda med bakgrund 
av bifogad riskanalys. De utvalda områdena är inköp, direktupphandling och 
upphandling, arbetsmiljö, delegationsordning samt diarieföring. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Tekniska nämndens internkontrollplan 2022, 2021-11-22, 
Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare 
Tekniska nämndens internkontrollplan 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta tekniska nämndens internkontrollplan 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
Akten  
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 TN/2021-0826 

TN § 146 Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2022 

Tekniska nämndens beslut 
att anta verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningens ledningsgrupp har sammanställt en verksamhetsplan med 
utgångspunkt i nämndens beslut om Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 
och kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 
samt kommunens vision, gällande lagar, relaterade styrdokument och strategier.   

Planen innehåller aktiviteter som förvaltningens verksamheter planerar att 
genomföra under 2022. Aktiviteterna är kopplade till etappmålen ”Attraktivt att 
bo, besöka och verka i” och ”En hållbar kommun”. Planen innehåller även 
specifika verksamhetsplaner för var och en av förvaltningens avdelningar.  

Till etappmålen har styr- och måltal för 2022-2023 kopplats, dessa följs upp i 
samband med årets budgetuppföljningar per april och augusti och december. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2022, 2021-11-22, 
Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare 
Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2022. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2021-0052 

TN § 147 Delegations- och anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen: 

TN/2021-0774 Beslut om anstånd på faktura till 2021-11-30 
TN/2021-0520 Godkänd anståndsansökan - betalning reglerad 2021-08-04 
TN/2020-0638 Avtalsförlängning enligt delegation 
TN/2020-0616 Avtalsförlängning Livräddningsutrustning 
TN/2021-0830 Tecknat avtal med Veolia - insamling av returpapper 
TN/2017-0323 Förlängning av avtal avseende -grönyteskötsel - 2022-03-31 
TN/2021-0747 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2021-0133 Upphandling av stål till renovering och upprustning av bryggor 
samt kajer 
TN/2021-0675 Direktupphandling offeranoder Ångbåtskajen 
TN/2016-0029 Avfallstransport öar -avtalsförlängning gjord från 2021-08-01 
TN/2021-0847 Anstånd på faktura en månad - godkänd 
TN/2021-0831 Upphandling - entreprenad tak och fasadarbeten på Pilen 5 
TN/2021-0458 Elavtal tecknat med Göteborgs Energi Din El AB 2021-11-30 
(Upphandlat genom SKL Kommentus inköpscentral) 
TN/2021-0855 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2021-0870 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2021-0746 Beslut om parkeringstillstånd - bifall passagerare 
TN/2021-0833 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2021-0819 Attestregister 2022 upprättat 
TN/2021-0873 Anstånd 30 dgr med betalning för faktura 40138756 pga. 
distributionsförsening mejlfaktura fel mejladress (anslutningsavgift va) 
TN/2021-0257 Beställning av entreprenad om byggnad av kök 
 

Tekniska nämndens ordförande: 

TN/2019-0708 Ordförandebeslut avseende överklagan Tingsrättens domar i 
ärendet Korsnäs 1:78 – översyn av rättigheter för sjöbodar och bryggor 

Beslutet skickas till 
Akten 
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