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 TN/2019-0717 

TN § 90 Ändring av föredragningslistan 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga till ärende Gratistimme parkering i centrum till föredragningslistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) föreslår att lägga till ärende Gratistimme parkering i 
centrum till föredragningslistan. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2017-0068 

TN § 91 Färjeläget - information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljning uppgradering färjeläget. 

Preliminär total kostnad vid projektstart 147 250 kkr (KF §24 180327) 
Skanska  135 250 kkr 
Trapptorn     12 000 kkr 

2019-09-30, prognos total kostnad vid projektslut 
Skanska  146 036 kkr (+ 10 786 kkr) 
Trapptorn   12 532 kkr (+ 532 kkr) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av hamnchef Niclas Samuelsson 2019-11-18 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2019-0684 

TN § 92 Strömstad 4:16 (färjeläget) - upplåtelse av 
anläggningsarrende 

Tekniska nämndens beslut 
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett anläggningsarrendeavtal 
mellan kommunen och Fjordline A/S, på del av fastigheten Strömstad 4:16. 

att avgiften för arrendet ska vara 5 900 kr per år med KPI-uppräkning.  

Sammanfattning av ärendet 
Förfrågan om arrende har inkommit för ett område på Strömstad 4:16, för en 
byggnad som används som terminal (vänthall och biljettförsäljning) för Fjordline. 
Byggnaden är ca 80 kvm, och ska utgöra arrendeområdet.    

Avtalstiden föreslås vara 3 år med 3 års förlängning.  

Intilliggande arrende och byggnad som arrenderas av KGH har en arrendeavgift 
som baseras på ett markvärde om 1487 kr/kvm kr och ett avkastningsvärde på 5 
procent av markvärdet. Avgiften för arrendet för Fjordline föreslås följa 
arrendeavgiften enligt KGHs arrende. Avgiften för arrendet blir då 5 900 kr per år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-15 
Karta 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett anläggningsarrendeavtal 
mellan kommunen och Fjordline A/S, på del av fastigheten Strömstad 4:16. 

att avgiften för arrendet ska vara 5 900 kr per år med KPI-uppräkning.  

Beslutet skickas till 
Fjordline A/S; bengt.frojd@fjordline.com 
Akten  
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 TN/2019-0477 

TN § 93 Motion från Liberalerna angående öppettider 
Återvinningscentralen i Strömstad 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att avslå i de delar av motionen som avser 1. att Återvinningscentralen på 
Österröd har öppet alla lördagar förutom midsommardagen samt lördagar då 
nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton eller nyårsdagen infaller, då det inte 
är genomförbart med dagens personalstyrka. 

att avslå i de delar av motionen som avser 2. att Återvinningscentralen på 
Österröd har kvällsöppet både måndagar och torsdagar, då det inte är 
genomförbart med dagens personalstyrka. 

att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller 
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020 
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt. 

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att 
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en 
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns. 

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads 
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om 
Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då 
information finns på Strömstads kommuns webbplats. 

att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp 
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala 
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla. 

Beslutsmotivering 
1. Utökade öppettider på Återvinningscentralen skulle inte gå att genomföra 

utan en utökad bemanning. I dag består personalstyrkan av 6 drifttekniker 
som bemannar denna anläggning samt anläggningen på Koster som håller 
öppet 8 lördagar per år. En ökning av  öppettider enligt förslaget i 
motionen skulle medföra en extra kostnad för verksamheten då extra 
personal måste anställas. Dagens öppettider är måndag-fredag klockan 
07:00-16:00, torsdagskvällar klockan 16:00-19:00 och en lördag i månaden 
klockan 09:00-15:00. Besökarantalet under kvälls- och lördagsöppet 
varierar ganska kraftigt beroende på årstid och väder.  

2. Se punkt 1.  
3. Det är enligt miljöbalken (Lag 2016:782, 15 kap) olagligt att transportera 

huhållssopor om man inte har ett beviljat transporttillstånd från 
Länsstyrelsen. Ansvaret för transport av allt hushållsavfall ligger hos 
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kommunen. Strömstads kommun planerar för att starta upp insamling av 
biologiskt hushållsavfall under senare delen av år 2020.  

4. Ett passersystem på åvc infördes redan år 2013. Besökare som inte har sin 
hemadress i Strömstads kommun kan mot kortbetalning komma in med 
sitt grovavfall. Pris enligt gällande taxa. Miljöfarligt avfall kan lämnas utan 
kostnad.  

5. Information om öppettider finns idag på kommunens webbsida, på 
informationstavla utanför grind samt vid annonsering i STNB och 
Bohusläningen vid ett flertal tillfällen per år. Arbete pågår med att 
förbättra informationen på webbsidan.  

6. Ser ingen möjlighet att öppna anläggningen utan personal för privata 
besök då det blir svårt att upprätthålla anläggningens tillstånd. Exempelvis 
ansvarsfrågan vid hantering av farligt avfall. 

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår 
1. att Återvinningscentralen på Österröd har öppet alla lördagar förutom 
midsommardagen samt lördagar då nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton 
eller nyårsdagen infaller 
2. att Återvinningscentralen på Österröd har kvällsöppet både måndagar och 
torsdagar 
3. att biologiskt avfall för rötning eller andra processer även ska kunna levereras 
på Återvinningscentralen från 2020 eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt 
4. att Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem 
med en fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär 
5. att Strömstads kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare 
om Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås 
6. att utreda möjligheten att med hjälp av passerkort och digital övervakning 
lämna avfall på andra tider än normala öppettider. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14 § 195 
Tjänsteskrivelse 2019-10-18 
Tekniska nämnden arbetsutskott återremiss 2019-10-28 § 53 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå i de delar av motionen som avser 1. att Återvinningscentralen på 
Österröd har öppet alla lördagar förutom midsommardagen samt lördagar då 
nationaldagen, julafton, juldagen, nyårsafton eller nyårsdagen infaller, då det inte 
är genomförbart med dagens personalstyrka. 
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att avslå i de delar av motionen som avser 2. att Återvinningscentralen på 
Österröd har kvällsöppet både måndagar och torsdagar, då det inte är 
genomförbart med dagens personalstyrka. 

att avslå den del av motionen som avser 3. att biologiskt avfall för rötning eller 
andra processer även ska kunna levereras på Återvinningscentralen från 2020 
eller när det är fysiskt/tekniskt möjligt, då det enligt lag inte är möjligt. 

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 4. att 
Återvinningscentralen på Österröd utrustas med ett digitalt betalsystem med en 
fast avgift per passage, så att alla - även icke bofasta - som uppehåller sig i 
Strömstads kommun kan lämna avfall av privat karaktär, då det redan i dag finns. 

att anse motionen besvarad i den del av motionen som avser 5. att Strömstads 
kommun på lämpligt sätt informerar alla invånare och besökare om 
Återvinningscentralens öppettider och hur det hållbara samhället ska nås, då 
information finns på Strömstads kommuns webbplats. 

att avslå i den del av motionen som avser 6. att utreda möjligheten att med hjälp 
av passerkort och digital övervakning lämna avfall på andra tider än normala 
öppettider, då anläggningens tillstånd är svårt att upprätthålla. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Claes Nabrink (L) yrkar bifall till motionen med undantag av punkt 3. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och 
Claes Nabrinks yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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 TN/2019-0715 

TN § 94 Omfördelning av medel - Dubblering av 
råvattenledning mellan Blomsholm och 
Färingen 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna en omfördelning av 3 500 000 kr från projektet Avloppsledningar till 
och från Österröd Arv (85 317) till Råvattenledning Blomsholm (80 211). 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen skulle göra styrborrning ut i råvattentäkten. Detta har inte 
kunna genomföras på grund av material som inte gick att borra igenom. Detta 
medför att vi får gräva igenom vallen ut mot sjön samt grävning i sjön. 3 500 000 
kr kommer detta kosta extra för att kunna genomföra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna en omfördelning av 3 500 000 kr från projektet Avloppsledningar till 
och från Österröd Arv (85 317) till Råvattenledning Blomsholm (80 211). 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten  
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 TN/2018-0501 

TN § 95 Medborgarförslag - uppförande av 
bekvämlighetsinrättning, toalett, på 
Kärleksudden 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå medborgarförslaget angående uppförandet av en 
bekvämlighetsinrättning, toalett, på Kärleksudden då det inte finns utrymme i 
budget och 

att förslaget tas i beaktande i kommande budget för 2021. 

Beslutsmotivering 
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och rekommenderar att man 
tar förslaget i beaktande när man planerar åtgärder i området. En 
bekvämlighetsinrättning är en kostsam investering som bör utredas i samband 
med övrig planering av området. 

Sammanfattning av ärendet 
Tage Ödlund har inkommit med ett medborgarförslag om uppförande av en 
bekvämlighetsinrättning, toalett, på Kärleksudden, daterat 2018-08-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Medborgarförslag angående uppförandet av en 
bekvämlighetsinrättning, toalett, på Kärleksudden, 2019-10-21  , Conny Hansson, 
Gatuchef 
Medborgarförslag 2018-08-28, Tage Ödlund 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20 § 78 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget angående uppförandet av en 
bekvämlighetsinrättning, toalett, på Kärleksudden då det inte finns utrymme i 
budget och 

att förslaget tas i beaktande i kommande budget för 2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget och bifaller andra att-
satsen i tekniska nämndens arbetsutskotts förslag att förslaget tas i beaktande i 
kommande budget för 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts första 
att-sats och Andreas Nikkinens yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i 
enlighet med tekniska nämndens arbetsutskott första att-sats. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på andra att-satsen och finner att 
tekniska nämnden beslutar i enlighet med andra att-satsen. 

Beslutet skickas till 
Tage Ödlund, Lärksoppvägen 1, 452 34 Strömstad 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Akten  
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 TN/2019-0295 

TN § 96 Motion om att miljöcertifiera lokalvården och 
minska användandet av plastpåsar inom 
kommunens verksamheter 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att avslå motionen som avser delen om att Strömstads kommun ökar 
miljöambitionerna i kommunen genom att minska användandet av plastpåsar i 
papperskorgar inom kommunal verksamhet, då påsen är nödvändig för det 
ändamålet som ska uppfyllas. 

Beslutsmotivering 
Påsen samlar och håller ihop skräpet och förhindrar spill och spridning. Samtliga 
sopkärl, ca 300 stycken, är konstruerade för plastpåsar och kan inte tömmas utan. 

Tekniska förvaltningen ansvarar för allmän renhållning vilket bland annat 
innefattar tömning av sopkärl på kommunens allmänna platser och på 
kommunens offentliga toaletter.  

Den påse som är upphandlad är en miljövänlig produkt. Avtalet sträcker sig fram 
till 2022-05-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Torstensson (C), Elisabeth Johansson (C), Andreas Hansson (C) och Hans-Inge 
Sältenberg (C) har inkommit med en motion där de föreslår kommunfullmäktige 

att Strömstads kommun ökar miljöambitionerna i kommunen genom att minska 
användandet av plastpåsar i papperskorgar inom kommunal förvaltning 

att ge Lokalvården i uppdrag att se över användandet av plastpåsar i 
papperskorgar med målet att ta bort eller ersätta plastpåsarna med miljövänligt 
alternativ 

att Strömstads kommun arbetar fram en plan för att miljöcertifiera Strömstads 
Lokalvård. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska 
användandet av plastpåsar inom kommunens verksamheter, 2019-11-13, 
Conny Hansson, gatuchef 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 126  
Motion 2019-04-08 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå motionen som avser delen om att Strömstads kommun ökar 
miljöambitionerna i kommunen genom att minska användandet av plastpåsar i 
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papperskorgar inom kommunal verksamhet, då påsen är nödvändig för det 
ändamålet som ska uppfyllas. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andras Nikkinen (MP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag och 
Andreas Nikkinens yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet 
med tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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 TN/2019-0399 

TN § 97 Medborgarförslag lekplats 

Tekniska nämndens beslut 
att bifalla medborgarförslaget att skapa ny/utveckla befintlig lekplats i linje med 
medborgarförslaget som ryms inom beviljade investeringsmedel för 2020. 

Beslutsmotivering 
Förvaltningen har den senaste tiden fått in ett antal medborgarförslag och 
synpunkter där medborgare uttrycker behov av en central lekplats med ett 
uppdaterat utbud av lekutrustning.  Förvaltningen har inlett en översyn av 
kommunens befintliga lekplatser där man bedömer nyttjandegrad, placering och 
utbud. Lekplatsutrustningen på samtliga lekplatser är daterad men uppfyller de 
säkerhetskrav som ställs. Lekplatserna besiktigas varje år och ses över en gång i 
veckan.  Översynen är ett led i planeringen av lekplatsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Marlene Midtvedt har inkommit med ett medborgarförslag att skapa en stor 
lekfylld lekpark för barn i alla åldrar där de större barnen har saker som kan locka 
även dem. Kan vara saker att klättra i, linbanor m.m. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag om lekplatser, 2019-11-13, Conny Hansson, 
gatuchef 
Medborgarförslag, Marlene Midtvedt 
Protokoll KF §147 Medborgarförslag om lekplatser, 2019-06-18 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att bifalla medborgarförslaget att skapa ny/utveckla befintlig lekplats i linje med 
medborgarförslaget som ryms inom beviljade investeringsmedel för 2020. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP), Claes Nabrink (L), Bengt-Göran Bergstrand (M), Ronnie 
Brorsson (S) och Morgan Gutstafsson (SD) yrkar bifall till tekniska nämndens 
arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Marlene Midtvedt, e-post: marlene.esbjornsdotter@gmail.com 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Akten  
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 TN/2019-0401 

TN § 98 Medborgarförslag om prioriterad snöröjning 
på landet 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå medborgarförslaget om prioriterad snöröjning på landsbygden. Det finns 
inte utrymme i budgeten att utöka snöröjningen på landsbygden. Rekrytering av 
snöröjningsentreprenörer är svår. Kommunen ligger på en jämförbar nivå med 
intilliggande kommuner avseende nivå på snöröjning på landsbygden. 

Beslutsmotivering 
Det finns inget utrymme i budgeten för utökad snöröjning på landsbygdens 
enskilda vägar.  

Strömstads kommun snöröjer enskilda vägar när vissa villkor är uppfyllda, bilaga 
Snöskottning och sandning. Strömstads kommun har de senaste åren haft svårt 
att rekrytera nya entreprenörer när snöröjningsavtal sägs upp. De entreprenörer 
som kommunen har avtal med har inte sällan flera områden och är därmed hårt 
belastade. 

Strömstads kommun har i jämförelse med ett antal närliggande kommuner, 
Sotenäs, Färgelanda, Tanum, Uddevalla, Dals-Ed Munkedal och Stenungsund 
liknande villkor för snöröjning av enskilda vägar, bortsett från Munkedal och 
Uddevalla som inte snöröjer enskilda vägar överhuvudtaget. Generellt för de 
kommuner som snöröjer på enskilda vägar gäller att snöröjning genomförs vid 
snödjup som överstiger 10 cm. Ingen av jämförelsekommunerna utför 
halkbekämpning.  

2013 gjorde tekniska förvaltningen en regeländring i villkoren. Man införde 24-
timmars-regeln vilket innebär att snöröjning utförs när snödjupet överstiger 10 
cm under en 24-timmarsperiod. Tidigare utfördes snöröjning när snödjupet 
översteg 10 cm under ett sammanhängande snöfall. Bilaga Ny snöröjningsregel.  

Nivån är även jämförbar med hur kommunen prioriterar snöröjning på de 
kommunala vägarna och gatorna; gång- och cykelvägar 3cm, huvudstråk och 
backar 5cm, övriga vägar 10 cm. 

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning har väghållaren. Strömstads 
kommun är väghållare på de kommunala vägarna och gatorna som ligger i de 
centrala delarna av Strömstad och Skee och ansvarar därmed för snöröjning och 
halkbekämpningen av dessa vägar och gator. Strömstads kommun snöröjer dock 
enskilda vägar när vissa villkor är uppfyllda trots att kommunen inte är väghållare 
för dessa vägar, detta enligt beslut av kommunfullmäktige. Kommunen utför inte 
halkbekämpning på enskilda vägar.  

Väghållare på de mindre vägarna på landsbygden, de enskilda vägarna, kan vara 
vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra 
sammanslutningar eller enskilda personer. Det yttersta ansvaret för snöröjning 
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och halkbekämpning av dessa vägar ligger på väghållaren. Insatser utöver vad som 
framgår av villkoren för hur Strömstads kommun snöröjer på landsbygden sker på 
initiativ och bekostnad av väghållaren. 

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning av de större vägarna på 
landsbygden, de allmänna, har Trafikverket, som är väghållare för de statliga 
vägarna i kommunen. Snöröjning på Trafikverkets vägar har Strömstads kommun 
ingen rådighet över. Skolskjuts trafikerar Trafikverkets vägar på landsbygden.  

Sammanfattning av ärendet 
Marte Skaug har inkommit med ett medborgarförslag om att skotta och salta 
oftare ute på landsbygden så vi kan ta oss tryggt, utan att behöva sätta livet som 
insats, till både jobb och skola och eventuellt samarbeta mer med bönder som har 
tillgång till en traktor eller ATV. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag om prioriterad snöröjning på landet, 
2019-11-14, Conny Hansson gatuchef 
Medborgarförslag Snöröjning, Marte Skaug 
Snöskottning och sandning 
Ny snöröjningsregel, TN/2013-0004 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå medborgarförslaget om prioriterad snöröjning på landsbygden. Det finns 
inte utrymme i budgeten att utöka snöröjningen på landsbygden. Rekrytering av 
snöröjningsentreprenörer är svår. Kommunen ligger på en jämförbar nivå med 
intilliggande kommuner avseende nivå på snöröjning på landsbygden. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Claes Nabrink (L) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Marte Skaug, Flöghult Solbacken 7, 452 93 Strömstad 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Akten  
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 TN/2019-0400 

TN § 99 Medborgarförslag - trappa Södra Hamnens 
östra hörn 

Tekniska nämndens beslut 
att avslå medborgarförslag – trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn då det 
skapar trafikfarliga situationer på Uddevallavägen.  

Beslutsmotivering 
Förslaget påverkar trafiksituationen på Uddevallavägen negativt. Förslaget 
inbjuder gående att korsa Uddevallavägen där det i dag inte finns övergångsställe. 
Förvaltningen håller på att ta fram en plan med förslag på åtgärder i gång- och 
cykelvägnätet. Det aktuella området ingår i planen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Andreas Nikkinen (MP) och Bengt-Göran Berstrand (M) reserverar sig mot 
beslutet. 

Detta är ett bra förslag som skulle göra det enklare för gående att ta sig ner på 
strandpromenaden, samtidigt som gång- och cykelvägen längs med 
Uddevallavägen skulle avlastas.  

Sammanfattning av ärendet 
Lars Palm har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga en trappa till 
Södra Hamnens östra hörn, från träkajen till trottoar och övergångsställe, till 
exempel i solfjädersform med sittplatser bredvid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag – trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn, 
2019-11-13, Conny Hansson, gatuchef 
Medborgarförslag – Trappa till Södra Hamnens östra hörn, Lars Palm 
Protokoll KF § 148 Medborgarförslag – trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn 
2019-06-18 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå medborgarförslag – trapp vid Södra hamnens sydöstra hörn då det 
skapar trafikfarliga situationer på Uddevallavägen.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Nikkinen (MP) och Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskott och Andreas 
Nikkinens och Bengt-Göran Bergstrands yrkande och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Lars Palm, e-post: palm.lars@gmail.se 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Akten  
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 TN/2019-0476 

TN § 100 Motion från Centerpartiet angående 
strandstädning 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation och 

att godkänna Andreas Nikkinens protokollsanteckning. 

Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsens har enligt reglementet ansvar för hållbar utveckling och 
strategiska miljöfrågor och är den förvaltning och därmed ytterst ansvarig för 
frågor som rör strandstädning.  

Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet planerar och utför själva 
strandstädningen.  

Tekniska förvaltningens återvinningscentral tar emot skräpet från 
strandstädningen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Protokollsanteckning: 

Andreas Nikkinen (MP) får notera följande protokollsanteckning: 

Jag stödjer intentionen i motionen, men strandstädningen är idag inte tekniska 
nämndens ansvarsområde. Strandstädningen är en viktig fråga för Strömstads 
kommun och det bör utredas centralt hur vi kan utveckla den på bästa sätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet genom Åsa Torstensson, Elisabeth Johansson och Rutger Cavalli-
Björkman har inkommit med en motion där de föreslår 

att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla strandstädningen, för att 
ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att värna vår miljö. Ett 
exempel är utplacering av strandstädarpåsar runt om i kommunen där många 
människor rör sig och därmed medvetandegöra vikten av allas bidrag att hålla 
Strömstad rent. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska 
nämnden för yttrande. 
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Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade att återremitterade ärendet till 
tekniska förvaltningen för ytterligare beredning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, 
2019-11-14, Conny Hansson, gatuchef 
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-28 § 63 
Tjänsteskrivelse, Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet, 
2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176 
Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå motionen som avser att tekniska nämnden ges i uppdrag att utveckla 
strandstädningen, för att ytterligare engagera kommuninvånare och besökare att 
värna vår miljö, då uppdraget som det är organiserat i dag är en väl fungerande 
organisation. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden frågar om ärendet kan behandlas då tekniska nämndens 
arbetsutskotts förslag till beslut saknades i kallelsen. 

Tekniska nämnden beslutar enhälligt att ärendet kan behandlas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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TN/2019-0004 

TN § 101 Fastställande av sammanträdestider för 2020 

Tekniska nämndens beslut 
att fastställa följande sammanträdestider för tekniska nämndens arbetsutskott: 
2020-01-14, 2020-02-11, 2020-03-10, 2020-04-07, 2020-05-05, 2020-06-02, 
2020-08-25, 2020-09-22, 2020-10-20 och 2020-11-17 med start kl 08.00 

att fastställa följande sammanträdestider för tekniska nämnden: 
2020-01-28, 2020-02-25, 2020-03-24, 2020-04-21, 2020-05-19, 2020-06-16, 
2020-09-08, 2020-10-06, 2020-11-03 och 2020-12-01 med start kl 08.00. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för tekniska 
nämndens arbetsutskott och tekniska nämnden för 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-11-25 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att fastställa följande sammanträdestider för tekniska nämndens arbetsutskott: 
2020-01-14, 2020-02-11, 2020-03-10, 2020-04-07, 2020-05-05, 2020-06-02, 
2020-08-25, 2020-09-22, 2020-10-20 och 2020-11-17 

att fastställa följande sammanträdestider för tekniska nämnden: 
2020-01-28, 2020-02-25, 2020-03-24, 2020-04-21, 2020-05-19, 2020-06-16, 
2020-09-08, 2020-10-06, 2020-11-03 och 2020-12-01. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN/2019-0682 

TN § 102 Delegationsordning för Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
att tekniska nämndens delegationsordning antagen 2018-06-05, reviderad 
2018-10-09, revideras i enlighet med förvaltningens förslag   

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att göra uppföljning av tidigare beslutade 
delegationsordningar.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Andreas Nikkinen (MP, Claes Nabrink (L) och Bengt-Göran Bergstrand (M) 
reserverar sig mot beslutet. 

Delegation av beslutsärenden till ett arbetsutskott bör endast ske i särskilda fall. 
Vi anser inte att det är motiverat i de fall som nämns i delegationsordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ändringar som är gjorda i dokumentet, Förslag till revidering av tekniska 
nämndens delegationsordning antagen 2018-06-05, reviderad 2018-10-09, avser 
ändringar i delarna, verkställighet, ekonomiärenden, upphandling/inköp/avtal, 
gatuavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen. I dokumentet avser 
röda markeringar delar som föreslås tas bort och gröna markeringar delar som 
föreslås läggas till. 

De föreslagna ändringarna som är gjorda under verkställighet avser punkt A.1, 
Personal. Vid revideringen av gällande reglementen, KF 2019-02-14 § 76 
beslutades att kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och 
anställningsmyndighet. Detta innebär att det är kommunstyrelsen som ska 
besluta om delegation i personalfrågor. Med anledning av detta föreslår tekniska 
förvaltningen att de punkter som berör delegation i personalfrågor stryks. Vilka 
frågor som betraktas som verkställighet bör även de framgå av kommunstyrelsens 
delegationsordning.  

Med anledning av att IT-rådet har bytt namn till Digitaliseringsrådet har punkt A.3 
ändrats.  

De föreslagna ändringarna som är gjorda ekonomiärenden och 
upphandling/inköp/avtal avser ändringar i ärenden, villkor och kommentarer. 

De föreslagna ändringarna som är gjorda under gatuavdelningen avser 
uppdatering av lagrum och ändringar i delegat i samtliga punkter samt tillägg av 
ärenden som fallit bort vid tidigare antaganden i punkt J.11 och J.12. Punkt J.1 är 
borttagen då den är likvärdig med punkt J.5. 

De föreslagna ändringarna som är gjorda under mark- och 
exploateringsavdelningen är gjorda med anledning av ändringarna i Reglemente 
för tekniska nämnden i Strömstads kommun, antagna av kommunfullmäktige 
2019-10-24. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse delegationsordning, 2019-11-14, Jeanette Johander, 
verksamhetsutvecklare 
Förslag till revidering av tekniska nämndens delegationsordning antagen 
2018-06-05, reviderad 2018-10-09, 2019-11-14 
Protokoll 2019-10-24 KF § 218 Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen 
och Tekniska nämnden 
Protokoll KF 2019-02-14 § 76 Revidering av reglementen i nämnder och styrelse 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att tekniska nämndens delegationsordning antagen 2018-06-05, reviderad 
2018-10-09, revideras i enlighet med förvaltningens förslag   

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att göra uppföljning av tidigare beslutade 
delegationsordningar.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ronnie Brorsson (S) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 

Ajournering 

Andreas Nikkinen (MP) begär ajournering av mötet för överläggningar i 
partigrupperna mellan kl 15.23-15.25. 

Andreas Nikkinen (MP), Claes Nabrink (L) och Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar 
att Överlåtelse av exploateringsavtal (M.10) och Beslut om nedsättning av 
säkerhet i samband med utbyggnad av allmänna anläggningar enligt 
exploateringsavtal (M.11) inte ska delegeras till tekniska nämndens arbetsutskott 
utan beslutsrätten ska finnas kvar på tekniska nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts förslag 
och Andreas Nikkinen (MP) m fl yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar 
i enlighet med tekniska nämndens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN/2018-0197 

TN § 103 Ekonomisk rapport november 2019 - 
information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens resultat per 30 november 2019 för den skattefinansierade 
verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget med 10,3 mnkr. Av 
dessa avser 6,0 mnkr i budgeterade kapitalkostnader som inte driftsatts under 
året. De största avvikelserna återfinns inom Teknisk nämnd och förvaltning, 
allmän markreserv och hamnverksamheten.  

Nämndens resultat per 30 november 2019 för de taxefinansierade 
verksamheterna visar ett underskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Det 
beror främst på minskade intäkter och högre driftskostnader inom Vatten- och 
avloppsverksamheten. Däremot uppvisar avfallsverksamheten ett positivt resultat 
som kan förklaras av högre intäkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-09, Charlotta Björkman 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen.  

Ack utfall per nov 2019
Belopp i mnkr (verksamhet) Utfall Budget Avvikelse
20 Teknisk nämnd och förvaltning -2,5 -3,9 1,4
22 Gator, vägar och parkering -11,8 -11,8 0,0
23 Allmän platsmark -2,9 -2,9 0,0
24 Sidoordnad verksamhet 0,1 0,0 0,1
28 Förrådsverksamhet -2,8 -2,4 -0,4
30 Allmän markreserv 1,3 0,0 1,3
31 Allmän renhållning -2,3 -2,3 0,0
32 Näsinge flygplats -0,2 -0,2 0,0
51 Hamnverksamhet 15,4 7,5 7,9
Summa -5,7 -16,0 10,3

Taxefinansierad verksamhet Ack utfall per nov 2019
Belopp i mnkr (verksamhet) Utfall Budget Avvikelse
Vatten- och avloppsverksamhet 2,5 4,9 -2,4
Avfallsverksamhet 2,4 1,4 1,0
Fjärrvärmeverksamhet -0,2 -0,2 0,0
Summa 4,7 6,1 -1,4
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TN/2019-0717 

TN § 104 Gratistimme parkering i centrum 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att fatta nytt beslut gällande projekt "gratistimme" för parkering i centrum och för 
de tidsperioder som avses samt om kommunstyrelsen önskar projektet ska 
fortsätta, permanentas eller upphöra 

att tekniska nämnden kompenseras för inkomstbortfall 

att utreda vilka effekter gratistimmen haft på centrumhandeln. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet med gratistimme för parkering i centrum har pågått sedan 2017-01-01 
som ursprungligen tillkommit efter ett medborgarförslag från 
Köpmannaföreningen. Förvaltningen anser att projektet bör fortsätta även under 
2020. Den ekonomiska konsekvensen av projektet medför ett beräknat 
intäktsbortfall på 700 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Gratistimme parkering i centrum, 2019-12-04, Roland Kindslätt, 
förvaltningschef 
Rev. TN Budgetskrivelse Budget 2019 mål 
Protokoll 2017-08-30 KS §104 
Protokoll 2016-11-09 KS §157 

Tekniska förvaltningens förslag till beslut 
att fortsätta projektet ”gratistimme” för parkering i centrum för perioden januari-
mars samt oktober-december. 

att taxebilaga för parkering i centrum justeras enligt ovan att-sats. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) med instämmande av Uno Nilsson (S) yrkar att 
tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fatta nytt beslut gällande projekt "gratistimme" för parkering i centrum och för 
de tidsperioder som avses samt om kommunstyrelsen önskar projektet ska 
fortsätta, permanentas eller upphöra 

att tekniska nämnden kompenseras för inkomstbortfall. 

Andreas Nikkinen (MP) yrkar att tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen 
besluta att utreda vilka effekter gratistimmen haft på centrumhandeln.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att tekniska nämnden 
beslutar i enlighet med yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Andreas Nikkinens tilläggsyrkande 
och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Gatuchef Conny Hansson 
Controller Charlotta Björkman 
Akten 
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TN/2019-0004 

TN § 105 Delegations- och anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsärenden - Tekniska förvaltningen: 

TN/2019-0623 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 

TN/2019-0670 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 

Beslutet skickas till 
Akten 
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TN/2019-0004 

TN § 106 Ordförandens tack 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) framför sitt tack till nämnden ledamöter, 
ersättare och förvaltning och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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