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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

Tid och plats
Beslutande

Ärende
TN/2019-0755

2020-05-19 kl 08.00–12.00
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Ulf Gustafsson (S), ordförande
Ronnie Brorsson (S), 1:e vice ordförande, §§ 51-56, 60-63
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Andreas Nikkinen (MP), 2:e vice ordförande
Bengt-Göran Bergstrand (M)
Morgan Gustafsson (SD)
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Uno Nilsson (S), för Rolf Rask (S)
Besnik Obertinca (S) för Ronnie Brorsson (S), §§ 57-59
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Sekreterare
Ordförande
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Ulf Gustafsson
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

Övriga närvarande

Ersättare

Besnik Obertinca (S), §§ 51-56, 60-63
Elin Douglasson (C)
Tore Lomgård (C)

Övriga deltagare

Roland Kindslätt, förvaltningschef
Mats Brocker, kommunchef, §§ 51-52
Carina Dalenius, controller, §§ 51-52
Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare, §§ 51-52, 55-56
Niclas Samuelsson, hamnchef, §§ 52-53
Conny Hansson, gatuchef, § 56
Mattias Sahlberg, mark- och exploateringsingenjör, §§ 57-59
Charlotta Björkman, controller, §§ 60-61
Robert Larsson, personalföreträdare, Kommunal Strömstad, §§ 51-61
Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande, §§ 55-63
Ulla Hedlund, sekreterare
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Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2020-0039

TN § 51

Förändring av föredragningslistan

Tekniska nämndens beslut

att lägga till ärende Parkeringsköp till föredragningslistan sam att ärende 8 Hattmakareplatsen 11 (Strömstad 3:13) - förslag till ansökan om
överenskommelse om fastighetsreglering utgår då överenskommelsen saknar
underskrift.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Ulf Gustafsson (S) föreslår att lägga till ärende Parkeringsköp till
föredragningslistan sam att ärende 8 - Hattmakareplatsen 11 (Strömstad 3:13) förslag till ansökan om överenskommelse om fastighetsreglering utgår då
överenskommelsen saknar underskrift.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2020-0314

TN § 52

Förenklad och utvecklad målstyrning information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchef Mats Brocker och controller Carina Dalenius informerar om
förenklad och utvecklad målstyrning.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-23 § 50 att utveckla
målstyrningsprocessen med avsikt att förenkla och förtydliga den, att komplettera
Vision 2030 och de långsiktiga målen genom att ersätta fokusområdena med
etappmål för år 2021 och 2022 samt att genom en politisk förankringsprocess i
kommunfullmäktige med utgångspunkt i Strömstad kommuns Vision 2030
identifiera etappmål för perioden 2021 -2022.

Beslutsunderlag

2020-05-19 - Utvecklad och förenklad målstyrning

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6 (23)

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2017-0068

TN § 53

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 maj.
Budget- och kostnadsuppföljning uppgradering färjeläget:
Preliminär total kostnad vid projektstart 147 250 kkr (KF §24 180327)
Skanska
Trapptorn

135 250 kkr
12 000 kkr

Ytterligare beviljade investeringsmedel + 16 000 kkr. (KF § 234 och § 243)
Totalt beviljade medel 163 250 kkr
200430, prognos total kostnad vid projektslut 166 332 (+19 082 kkr)
Skanska 153 400 kkr
Trapptorn 12 932 kkr
Betalda kostnader till och med 200430: 152 149 kkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-05

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2017-0068

TN § 54

Strömstad 4:16 - Utveckling färjeläget omfördelning av medel

Tekniska nämndens beslut

att hos kommunstyrelsen begära att få överföra 7 000 000 kronor av de beviljade
medlen i projekt 80717 proj/utredn/uppgr Torskholmen till projekt 81618
färjeläget.

Sammanfattning av ärendet

Under vintern och våren har det tillkommit ytterligare kostnader för
uppgraderingen av färjeläget. Kostnaderna består i huvudsak av ökade
pålningskostnader och förstärkningsarbeten av den gamla kajsidan utmed
Uddevallavägen som krävs för att bygga den nya kajsidan.
För uppgraderingsarbetet har kommunfullmäktige hittills beviljat 163 250 000 kr
varav 3 255 000 är kommunal investering
Utöver kommunens ovan nämnda investering täcks samtliga kostnader för
uppgraderingsarbetet av rederierna i enlighet med tecknade investeringsavtal.
Enligt budgetprognosen från den 30 april kommer total kostnad vid projektslut att
vara 166 500 kkr det vill säga 3 250 kkr utöver tidigare beviljade medel.
I projekt ”80717 proj/utredn/uppgr Torskholmen” finns det investeringar som inte
längre är nödvändiga och därmed medel att överföra till projekt ”81618
Färjeläget”. 7 000 000 kr från projekt 80717 kan överföras på grund av inställda
inte nödvändiga investeringar.
För att vara helt säkra på att medlen ska räcka för färdigställande av
uppgraderingsarbetet och att de inte behövs i sitt tidigare projekt begärs
överföring av 7 000 000 kr.
Uppgraderingsarbetet fortsätter som tidigare med regelbundna möten mellan
rederier, entreprenör och kommunen för att hitta kostnadseffektiva lösningar
De medel som inte förbrukas kommer att återföras kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-05

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att hos kommunstyrelsen begära att få överföra 7 000 000 kronor av de beviljade
medlen i projekt 80717 proj/utredn/uppgr Torskholmen till projekt 81618
färjeläget.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2020-0233

TN § 55

Extern granskning intern kontroll 2019

Tekniska nämndens beslut

att konstatera att det av tekniska nämndens protokoll från 2019 inte framgår att
kommunstyrelsen fått ta del av tekniska nämndens rapporter om hur den interna
kontrollen fungerar.
att tekniska nämnden vidtagit åtgärder för att stärka en tillräcklig intern kontroll
genom att man från och med 2020 rapporterat om hur den interna kontrollen
fungerar till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

EY har på uppdrag av förtroendevalda revisorerna i Strömstads kommun
genomfört en grundläggande granskning avseende 2019.
Revisionen önskar skriftligt svar på åtgärder som tekniska nämnden tänker vidta
med anledning av det som framkommit i rapporten senast 20 maj 2020.
Utifrån granskningen rekommenderar revisionen tekniska nämnden att stärka en
tillräcklig intern kontroll genom att rapportera om hur den interna kontrollen
fungerar till kommunstyrelsen i enlighet med reglemente.
Av reglemente för intern kontroll framkommer att nämnden ansvarar för att
årligen rapportera till kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.
Under 2019 har inte nämnden rapporterat om hur den interna kontrollen
fungerar till styrelsen.
Tekniska nämnden följde upp intern kontrollplan 2018 under sammanträdet den
25 mars 2019. Nämnden antog intern kontrollplan för 2019 under sammanträdet
17 juni 2019. Av protokoll går det dock inte att följa att nämnden skickade
besluten till kommunstyrelsen för kännedom. Det framkommer inte heller av
kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll att nämnden under 2019 har
rapporterat om hur den interna kontrollen fungerar till styrelsen under året. (Av
skrivelser och protokoll ska det framgå att beslut skickas till kommunstyrelsen).
Revisionen har bedömt att tekniska nämnden utöver rekommendationen att
stärka en tillräcklig intern kontroll i huvudsak har säkerställt att verksamheten
bedrivs i enlighet med den vision samt de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt. Vidare bedömer revisionen att tekniska nämnden har säkerställt en
tillräcklig uppföljning och rapportering.
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed.
Syftet i 2019 års grundläggande granskning var också att särskilt fördjupa sig dels i
styrelsens och nämndernas långsiktiga strategiska arbete för att uppnå vision
2030, dels hur styrelsens uppsiktplikt tillämpas.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Extern granskning intern kontroll 2019, 2020-04-23, Jeanette
Johander, verksamhetsutvecklare
Slutrapport Grundläggande granskning 2019 Strömstads kommun, EY, februari
2020
Missivbrev grundläggande granskning för år 2019

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att konstatera att det av tekniska nämndens protokoll från 2019 inte framgår att
kommunstyrelsen fått ta del av tekniska nämndens rapporter om hur den interna
kontrollen fungerar.
att tekniska nämnden vidtagit åtgärder för att stärka en tillräcklig intern kontroll
genom att man från och med 2020 rapporterat om hur den interna kontrollen
fungerar till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionens ordförande Ingemar Nordström
Kommunrevisionens vice ordförande Åsa Karlsson
Verksamhetsutvecklare Jeanette Johander
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2020-0231

TN § 56

Parkeringsköp

Tekniska nämndens beslut

att möjliggöra parkeringsköp i vissa områden inom zon 2 enligt antagen
parkeringsnorm
att kostnaden fastställs av tekniska nämnden vid varje enskilt fall.

Sammanfattning av ärendet

Strömstads kommun har utrett möjligheten att erbjuda parkeringsköp i zon 2
enligt parkeringsnormens indelning av kommunen.
Även avgiftens storlek för parkeringsköp har utretts.
Tekniska nämnden beslutade 2020-04-21 § 48 att återremittera ärendet till
tekniska förvaltningen för ytterligare beredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-08 av gatuchef Conny Hansson

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att möjliggöra parkeringsköp i vissa områden inom zon 2 enligt antagen
parkeringsnorm
att kostnaden fastställs av tekniska nämnden vid varje enskilt fall.

Beslutet skickas till

Gatuchef Conny Hansson
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2020-0224

TN § 57

Kaveldunet 1 (detaljplan) - förslag till
exploateringsavtal

Tekniska nämndens beslut

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal
avseende detaljplanen Kaveldunet 1 m.fl.
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att
underteckna exploateringsavtalet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Ronnie Brorsson (S) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Kaveldunet 1 m.fl.
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på
fastigheten Kaveldunet 1 där speditionsföretaget KGH Customs har
kontorsverksamhet idag.
Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till
exploateringsavtal.
Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen
avses ett markområde (utlagt som ”Kontor” enligt planförslag) om cirka 150 kvm
överföras från fastigheten Strömstad 3:13 till fastigheten Kaveldunet 1,
orangemarkerat område (nr.3) på kartskiss nedan. Tekniska förvaltningen har
inhämtat en värdering av oberoende värderingsman för att bestämma priset på
området, priset bestämdes i värderingen till 1 500 kr/kvm med värdetidpunkt
mars år 2020.
Exploateringsavtalet reglerar också erforderlig flytt av befintlig VA-anläggning
samt omprövning av ledningsrätt vid genomförandet av detaljplanen.
Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av
exploateringsavtalet.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg,
daterad 2020-04-24.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilagor

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till exploateringsavtal
avseende detaljplanen Kaveldunet 1 m.fl.
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att
underteckna exploateringsavtalet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-191 60

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14 (23)

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2020-0287

TN § 58

Tången 3 (Strömstad 3:13) – förslag till
ansökan och överenskommelse om
fastighetsreglering

Tekniska nämndens beslut

att godkänna förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
vilken avser att överföra cirka 240 kvm från fastigheten Tången 3 till fastigheten
Strömstad 3:13.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Ronnie Brorsson (S) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Kaveldunet 1 m.fl.
(antagandehandling), vilket avses behandlas av kommunfullmäktige.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av kontorsbyggnaden på
fastigheten Kaveldunet 1 där speditionsföretaget KGH Customs har
kontorsverksamhet idag.
Vid genomförandet av detaljplanen avses ett markområde om cirka 240 kvm
överföras från fastigheten Tången 3 till fastigheten Strömstad 3:13, grönmarkerat
område (nr.2) på kartskiss nedan. Fastighetsregleringen sker för att överföra de
delar inom fastigheten Tången 3 som i befintlig detaljplan utgör allmän plats
”NATUR”, se bifogad ”Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering”.
För området ska inte någon ersättning utgå.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg,
daterad 2020-04-27.
Förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna förslag till ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
vilken avser att överföra cirka 240 kvm från fastigheten Tången 3 till fastigheten
Strömstad 3:13.

Beslutet skickas till

Mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2020-0279

TN § 59

Detaljplan (Bojarskolan etapp 1) - förslag till
exploateringsavtal

Tekniska nämndens beslut

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till reviderat
exploateringsavtal - Exploateringsavtal Bojar 2020.05.14 - avseende detaljplanen
Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – etapp 1) och bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören att underteckna exploateringsavtalet.

Reservationer och särskilda uttalanden

Andreas Nikkinen (MP) och Claes Nabrink (L) reserverar sig mot beslutet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Ronnie Brorsson (S) i handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning av ärendet

Ett planförslag föreligger avseende ny detaljplan för fastigheten Strömstad 3:16
m.fl. (Bojarskolan – etapp 1), antagandehandling, vilket avses behandlas av
kommunfullmäktige.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nybyggnation av idrottshall och matsal för
Bojarskolan och att säkerställa en god trafikmiljö.
Förslag till exploateringsavtal föreligger som reglerar parternas ansvar för
utförande och kostnader vid genomförandet av detaljplanen, se bilagt förslag till
exploateringsavtal.
Exploateringsavtalet reglerar att marköverlåtelse ska ske mellan parterna för att
anpassa fastigheterna efter planförslaget. Vid genomförandet av detaljplanen
avses ett markområde (utlagt som allmän plats ”GATA” enligt planförslag) om
cirka 910 kvm överföras från fastigheten Strömstad 3:16 till fastigheten Strömstad
3:13, gulmarkerat område (nr.2) på kartskiss nedan.
Ingen ersättning ska utgå för markområdet.
Exploatören ska enligt exploateringsavtalet stå alla kostnader rörande utbyggnad
av allmän plats ”GATA”.
Exploatören åtar sig att betala förrättningskostnaden för erforderlig
lantmäteriförrättning rörande att reglera den del av fastigheten
Hattmakareplatsen 11 som enligt planförslaget är utlagd som allmän plats
”GATA”. Exploatören åtar sig också att betala den ersättning som Lantmäteriet
beslutar ska utgå för markområdet som regleras.
Ingen säkerhet behöver ställas till kommunen av exploatören med anledning av
exploateringsavtalet.
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg,
daterad 2020-04-24.
Förslag till exploateringsavtal med tillhörande bilaga.

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att lyfta ärendet till tekniska nämnden utan eget förslag.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
förslag till reviderat exploateringsavtal - Exploateringsavtal Bojar 2020.05.14 avseende detaljplanen Strömstad 3:16 m.fl. (Bojarskolan – etapp 1) och att
bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att
underteckna exploateringsavtalet.
Andreas Nikkinen (MP) med instämmande av Claes Nabrink (L) yrkar att attsatserna 1 och 2 gäller under förutsättning att man hittar en trafiklösning där man
inte minskar skolgårdens yta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Andreas Nikkinens yrkande
och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2019-0281

TN § 60

Ekonomisk uppföljning april - information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens resultat per 30 april 2020 för den skattefinansierade verksamheten
visar ett underskott i förhållande till budget med 0,3 mnkr. Av dessa avser 4,5
mnkr i budgeterade kapital kostnader som inte driftsatts under året. De största
avvikelserna återfinns inom Teknisk nämnd och förvaltning, gatuverksamheten,
allmän markreserv och hamnverksamheten
På grund av rådande läge i världen med hänsyn till Covid-19 prognosticerar den
skattefinansierade verksamheten ett underskott på 21,5 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 30 april 2020 för den taxefinansierade
verksamheten visar ett överskott på 1,5 mnkr jämfört med budget. Positiva
avvikelser i form av minskade driftskostnader för samtliga verksamheter. Dock
märker verksamheterna av en minskning av intäkterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-05, controller Charlotta Björkman
Ekonomisk uppföljning april 2020

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2020-0217

TN § 61

Budgetsamråd 2020-04-27 - information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Controller Charlotta Björkman informerar om tekniska förvaltningens underlag
Budgetdialog inför 2021 som presenterades vid Budgetsamråd den 27 april 2020.

Beslutsunderlag

Budgetdialog inför 2021 - Tekniska nämnden

Beslutet skickas till
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2020-0099

TN § 62

Fördjupad översiktsplan för Strömstad - Skee

Tekniska nämndens beslut

att tekniska nämndens tidigare beslut om alternativa lägen för särskilt boende på
Mariedal och om cykelplan ska kvarstå samt
att yttra sig till kommunstyrelsen att området Mällbyhöjden 15 ska utgå.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till fördjupad översiktsplanen för Strömstad- Skee är på utställning fram till
1 juni 2020.
Planen inrymmer cirka tre fjärdedelar av kommunens framtida samlade
bostadsutbyggnad. Utbyggnaden ska lokaliseras så att den stärker underlaget för
befintlig infrastruktur och service. Planförslaget anger hur tätorternas när
rekreation kan säkerställas och utvecklas. Utgångspunkten är att en utbyggnad av
bostäder och verksamheter ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse och
infrastruktur.
Planförslaget finns på kommunens webbsida.
Tekniska nämnden beslutade 2020-03-24 § 39 att yttra sig till kommunstyrelsen
enligt bilagan ”Svar på remiss gällande utställningshandling för Fördjupad
översiktsplan för Strömstad-Skee”.
att Tekniska nämnden för egen del kommer lämna ytterligare kompletteringar på
FÖP innan den 1 juni 2020.
Tekniska nämnden beslutade 2020-04-21 § 46 att yttra sig till kommunstyrelsen
att de två alternativa lägen för särskilt boende på Mariedal ska utgå.

Förslag till beslut under sammanträdet
Tilläggsyrkanden:

1. Andreas Nikkinen (MP) med instämmande av Claes Nabrink (L) yrkar
att Mariedal fortsatt ska ingå i FÖP som alternativ för särskilt boende.
Ronnie Brorsson (S) yrkar avslag till Andreas Nikkinens yrkande med hänvisning till
tekniska nämndens tidigare beslut.
2. Andreas Nikkinen (MP) yrkar att stryka stycket om cykelplanen i tekniska
nämndens synpunkter på FÖP.
Ronnie Brorsson (S) yrkar avslag till Andreas Nikkinens yrkande med hänvisning till
tekniska nämndens tidigare beslut.
3. Andreas Nikkinen (MP) med instämmande av Ronnie Brorsson yrkar att yttra sig
till kommunstyrelsen att området Mällbyhöjden 15 ska utgå.
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

Beslutsgång

1. Ordföranden ställer proposition på om tekniska nämndens tidigare beslut om
Mariedal ska kvarstå eller utgå och finner att tekniska nämndens tidigare beslut
ska kvarstå.
2. Ordföranden ställer proposition på om tekniska nämndens tidigare beslut om
cykelplan ska kvarstå eller utgå och finner att tekniska nämndens tidigare beslut
ska kvarstå.
3. Ordföranden ställer proposition på Andreas Nikkinens yrkande att yttra sig till
kommunstyrelsen att området Mällbyhöjden 15 ska utgå och finner att tekniska
nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-19

TN/2020-0039

TN § 63

Delegations- och anmälningsärenden

Tekniska nämndens beslut

att lägga ärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsärenden - Tekniska förvaltningen:
TN/2018-0429 Delegationsbeslut avseende upplåtelse av servitut för
avloppsanläggning - Tjärndalen 1:11
TN/2020-0033 Tilldelningsbeslut avseende fördjupad artskyddsutredning
Vattentornsberget i Strömstad - Strömstad 4:16
TN/2020-0302 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare

Beslutet skickas till
Akten
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