SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (4)

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

Tid och plats
Beslutande

Diarienummer
TN/2018-0039

2018-11-06 kl 09.30–09.45
Tekniska förvaltningen, konferensrum Stora mekanikern

Ledamöter

Åsa Torstensson (C), Ordförande
Ingemar Nordström (L), Vice ordförande
Andreas Nikkinen (MP)
Kent Hansson (S)

Tjänstgörande ersättare

Marcus Palm (S), för Rolf Rask (S)

Justeringens tid och plats

2018-11-06

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Ulla Hedlund

Paragrafer

84

Åsa Torstensson
Kent Hansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-06

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-06

Protokollets förvaringsplats

Tekniska förvaltningen

Underskrift

Ulla Hedlund

Datum då anslaget tas ned

2018-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (4)

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

Övriga närvarande

Ersättare

Stig Carlsson (C)
Hans-Robert Hansson (L)

Övriga deltagare

Roland Kindslätt, förvaltningschef
Charlotta Björkman, controller
Ulla Hedlund, sekreterare

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2018-0197

TN § 84

Justering avseende taxebilaga för
parkeringsavgifter och budgetskrivelse för
Mål och Budget 2019 samt plan 2020-2022

Tekniska nämndens beslut

att efter Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut har förvaltningen justerat
intäktsramar för färjeintäkter och parkeringsavgifter vilket tidigare översänts till
Kommunstyrelsen enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.
att då Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut gällande parkeringsavgifter
uppfattats som otydligt har taxebilagan avseende parkeringsavgifter för 2019
återställts till 2018 års nivå. Se reviderad taxebilaga.
att i Tekniska nämndens redan antagna budgetskrivelse Mål och budget 2019
samt plan 2020-2022 ta bort föreslagna taxejusteringar gällande
parkeringsavgifter.
att översända beslutet till Kommunstyrelsen.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden antog upprättat förslag till Mål och budget 2019 samt plan
2020-2022 den 11 september, TN/2018-0197 §65. Den 3 oktober erhölls från
budgetberedningen förslag till ramar för kommunens driftsbudget 2019 beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155. Beslutet från Kommunstyrelsens
arbetsutskott medför för Tekniska nämnden en uppjustering i färjeintäkterna med
600 000 kr och en nedjustering av intäkterna från parkeringsavgifterna med
600 000 kr.
Tekniska nämnden har justerat driftsramen i enlighet med Kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut § 155. På grund av otydlighet i beslutet från
Kommunstyrelsens arbetsutskott rörande ändringen av Tekniska nämndens
förslag till parkeringsavgifter föreslås att parkeringsavgifterna för centrum- och
långtidsparkeringarna återställs till 2018 års nivå.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut (§ 155) förslag till driftsramar 2019
Justerad taxebilaga Upplåtelse av offentlig platsmark och parkeringstaxa 2019
Justerad budgetskrivelse Mål och budget 2019 samt plan 2020-2022
Tjänsteskrivelse, 2018-11-05

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att efter Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut har förvaltningen justerat
intäktsramar för färjeintäkter och parkeringsavgifter vilket tidigare översänts till
Kommunstyrelsen enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.
att då Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut gällande parkeringsavgifter
uppfattats som otydligt har taxebilagan avseende parkeringsavgifter för 2019
återställts till 2018 års nivå. Se reviderad taxebilaga.
att i Tekniska nämndens redan antagna budgetskrivelse Mål och budget 2019
samt plan 2020-2022 ta bort föreslagna taxejusteringar gällande
parkeringsavgifter.
att översända beslutet till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

Tid och plats
Beslutande

Diarienummer
TN/2018-0039

2018-11-06 kl 08.00–10.05
Tekniska förvaltningen, konferensrum Stora mekanikern

Ledamöter

Åsa Torstensson (C), Ordförande
Ingemar Nordström (L), Vice ordförande
Andreas Nikkinen (MP)
Kent Hansson (S)

Tjänstgörande ersättare

Marcus Palm (S), för Rolf Rask (S)

Justeringens tid och plats

2018-11-12

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Ulla Hedlund

Paragrafer

85 - 96

Åsa Torstensson
Kent Hansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-06

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-12

Protokollets förvaringsplats

Tekniska förvaltningen

Underskrift

Ulla Hedlund

Datum då anslaget tas ned

2018-12-04
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

Övriga närvarande

Ersättare

Stig Carlsson (C)
Hans-Robert Hansson (L)

Övriga deltagare

Roland Kindslätt, förvaltningschef
Niclas Samuelsson, hamnchef, §§ 85-86, 96
Anders Johansson, byggnadschef, §§ 85-86, 96
Eiton Olsson, avdelningschef, Renhållningsavd, § 87
Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör, § 88
Charlotta Björkman, controller, §§ 92-94
Ulla Hedlund, sekreterare

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

Innehåll
TN § 85

Ändring av föredragningslistan ............................................................................... 4

TN § 86

Färjeläget - lägesrapport ......................................................................................... 5

TN § 87

Sophantering Strandområdet ................................................................................. 6

TN § 88

Korsnäs 2:6 - (Tjärnö/ Nyckleby 2:1) – försäljning av del av fastighet .................... 7

TN § 89

Remiss - Folkhälsoplan 2019-2022 .......................................................................... 8

TN § 90

Översyn av tekniska förvaltningens organisation - lägesrapport............................ 9

TN § 91

Anmälan av personuppgiftsincident - information ............................................... 10

TN § 92

Inköp av material - information ............................................................................ 11

TN § 93

Revidering av investeringsramar 2019 utifrån budgetberedningens beslut ........ 12

TN § 94

Delårsrapport 31 oktober 2018............................................................................. 14

TN § 95

Delegations- och anmälningsärenden................................................................... 16

TN § 96

Förstudie för vidare utveckling av Rossö hamn .................................................... 17

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2018-0001

TN § 85

Ändring av föredragningslistan

Tekniska nämndens beslut

att lägga till ärendena Justering avseende taxebilaga för parkeringsavgifter och
budgetskrivelse för Mål och Budget 2019 samt plan 2020-2022 och Förstudie för
vidare utveckling av Rossö hamn till föredragningslistan.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Åsa Torstensson (C) föreslår att nämnden lägger till två ärenden till
föredragningslistan. Justering avseende taxebilaga för parkeringsavgifter och
budgetskrivelse för Mål och Budget 2019 samt plan 2020-2022 och Förstudie för
vidare utveckling av Rossö hamn.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2011-0436

TN § 86

Färjeläget - lägesrapport

Sammanfattning av ärendet

Hamnchef Niclas Samuelsson och byggnadschef Anders Johansson informerar om
aktuell lägesinformation för färjeläget.
Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2018-0316

TN § 87

Sophantering Strandområdet

Tekniska nämndens beslut

att godkänna upprättande av fyra hämtningsplatser för sopkärl längs infartsväg till
Strands stugområde.

Sammanfattning av ärendet

Stugområdet på Strand består av 123 fritidsfastigheter. Områdets har nio smala
villagator med mycket begränsad framkomlighet och vändplatser som inte
uppfyller kommunens krav på tillgänglighet. Standarden på gatorna innebär att vi
under sommarperioden måste använda oss av extrapersonal för att våra
chaufförer inte ska utsättas för en osäker arbetsmiljö.
Renhållningsavdelningen lämnade redan 2016 ett förslag på lösning till
vägföreningen på Strand då man inte såg någon ekonomisk möjlighet att bredda
befintliga gator och vändplatser. Förslaget från kommunen var då att
iordningställa yta för fyra större uppsamlingsplatser i området längs den större
infartsvägen till området.
För att minimera antalet sopkärl på de fyra uppsamlingsplatserna kommer varje
abonnent att dela ett större sopkärl med två grannar. Varje enskilt abonnent
kommer därmed att få en lägre soptaxa.

Beslutsunderlag

Skrivelse Strands vägförening, ankomststämplad 2018-07-26
Tjänsteskrivelse Renhållningsavdelningen 2016
Fastighetskarta/skiss
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-30

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att godkänna upprättande av fyra hämtningsplatser för sopkärl längs infartsväg till
Strands stugområde.

Uppgift om hur beslutet kan överklagas

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in
till Tekniska nämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du fick
ta del av beslutet.

Beslutet skickas till

Christer Hermansson/Strand Vägförening (Tomt 123), Föreningsvägen 13a,
433 64 Sävedalen, delgivningskvitto
Avdelningschef Eiton Ohlsson
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7 (17)

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2018-0548

TN § 88

Korsnäs 2:6 - (Tjärnö/ Nyckleby 2:1) –
försäljning av del av fastighet

Tekniska nämndens beslut

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att försälja del av Korsnäs 2:6 till sökanden.
att fastställa markpriset till 323 kr/kvm.

Sammanfattning av ärendet

I samband med pågående planläggning för Korsnäs 2:6 m.fl. på Tjärnö inkom
ansökan om att få köpa tillskottsmark från kommunens fastighet Korsnäs 2:6 att
regleras till Nyckleby 2:1. Tilläggsmarken ska användas för ett mer
ändamålsmässigt utnyttjande av tomten. Området är ca 170 kvm, se bilaga KA1.
Markpris för detta ska utgöra 323 kr/kvm.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-29
KA1
KA2, kartvy

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att försälja del av
Korsnäs 2:6 till sökanden.
att tekniska nämnden bestämmer markpriset till 323 kr/kvm.

Beslutet skickas till

Mats Tysklind; mats.tysklind@umu.se
Mark- och exploateringsingenjör Alexandra Lilliebjelke
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2018-0398

TN § 89

Remiss - Folkhälsoplan 2019-2022

Tekniska nämndens beslut

att ställa sig bakom upprättat förslag till folkhälsoplan med redovisade
inriktningsområden.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har fått kommunledningsförvaltningens förslag till reviderad
folkhälsoplan på remiss.

Beslutsunderlag

Förslag till Folkhälsorådets riktlinjer för utvecklingsmedel
Tjänsteskrivelse, 2018-10-29

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att ställa sig bakom upprättat förslag till folkhälsoplan med redovisade
inriktningsområden.

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, Utvecklingsenheten
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2018-0495

TN § 90

Översyn av tekniska förvaltningens
organisation - lägesrapport

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Roland Kindslätt informerar om tekniska förvaltningens nya
organisation och befattningsplan som ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2018-0523

TN § 91

Anmälan av personuppgiftsincident information

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Roland Kindslätt informerar om personuppgiftsincident som
inträffade 2018-10-12. Personuppgifter har spridits på ett felaktigt sätt.
Förvaltningen har anmält personuppgiftsincidenten till Datainspektionen enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).
Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2017-0312

TN § 92

Inköp av material - information

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Roland Kindslätt och controller Charlotta Björkman
informerar att inköp av vägsalt har skett under tiden 2010-2016 vid tre tillfällen till
en kostnad av 15 000 kronor från de företag som granskades via ”Uppdrag
granskning”.
Ordförande Åsa Torstensson (C) tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2018-0197

TN § 93

Revidering av investeringsramar 2019 utifrån
budgetberedningens beslut

Tekniska nämndens beslut

att förvaltningen har efter Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut justerat
nämndens investeringsramar för 2019.
att i Tekniska nämndens redan antagna budgetskrivelser Mål och budget 2019
samt plan 2020-2022 för skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet justera
investeringsramarna i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden antog upprättade förslag till Mål och budget 2019 samt plan
2020-2022 den 11 september, TN/2018-0197 §65. Den 3 oktober erhölls från
budgetberedningen förslag till ramar för kommunens investeringar 2019 beslut
KSAU §§155 och 156. Sammanfattningsvis fick samtliga nämnder och bolag sina
investeringsramar minskade.
För den skattefinansierade verksamheten minskades investeringsramarna till 42
mnkr och för den taxefinansierade verksamheten minskade ramarna till 70 mnkr.
Följande omprioriteringar har gjorts för den skattefinansierade verksamheten:
Minskad budget centrumplan till 0,2 mnkr, avser projekteringsmedel.
Investeringsmedel för reinvesteringar i kajanläggningar om 3,0 mnkr skjuts till
2020.
Investeringsmedel för inköp av mindre arbetsbåt om 1,0 mnkr skjuts till 2020.
Följande omprioriteringar har gjorts för den taxefinansierade VA-verksamheten:
Investeringsmedel för avloppsledningar till och från Österröd om 20,0 mnkr skjuts
till 2020.
Investeringsmedel för mätarbrunnar och flödesmätare om 2,0 mnkr skjuts till
2020.
Investeringsmedel för VA oförutsett om 3,2 mnkr återtas.
Följande omprioriteringar har gjorts för den taxefinansierade
Avfallsverksamheten:
Investeringsmedel för renovering av befintlig sorteringshall ÅVC om 1,0 mnkr
bedöms rymmas i medel för nybyggnation av ny sorteringshall.
Investeringsmedel för inköp av hjullastare om 1,5 mnkr skjuts till 2020.
Minskad investeringsbudget för inköp av behållare och utrustning till
matavfallsinsamlingen minskas till 1,0 mnkr från 1,5 mnkr.
Noterbart är att prioriteringarna i investeringsramarna inom samtliga

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

verksamheter har genomförts med förutsättningen att redan beslutade
investeringsmedel för verksamheterna får föras vidare till 2019.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens förslag till ramar för investeringar 2019
Justerade budgetskrivelser Mål och budget 2019 samt plan 2020-2022 för
skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet
Tjänsteskrivelse, 2018-10-29

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att förvaltningen har efter Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut justerat
nämndens investeringsramar för 2019.
att i Tekniska nämndens redan antagna budgetskrivelser Mål och budget 2019
samt plan 2020-2022 för skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet justera
investeringsramarna i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2017-0312

TN § 94

Delårsrapport 31 oktober 2018

Tekniska nämndens beslut

att godkänna förslag till kvartalsrapport 31 oktober 2018 för den
skattefinansierade och taxefinansierade verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har upprättat förslag till delårsrapport 31 oktober 2018 i
enlighet med kommunens övergripande principer för verksamhets- och
ekonomistyrning.
Nämndens resultat per 31 augusti 2018 för den skattefinansierade verksamheten
visar ett överskott i förhållande till budget med 3,7 mnkr. Det positiva resultat kan
främst förklaras av att hamnverksamheten visar ett överskott med 3,0 mnkr.
Dessutom visar skogsverksamheten ett överskott med 0,4 mnkr som avser
intäkter för avverkning av skog.
Prognosen på årsbasis för den skattefinansierade verksamheten bedöms redovisa
ett överskott med 1,8 mnkr i förhållande till budget. Dock finns en viss osäkerhet i
prognosen då överskottet delvis är beroende på externa intäkter. Prognosen visar
ett underskott inom gatuverksamheten med 1,5 mnkr för ökade kostnader för
vägunderhåll och renovering av linfärjan Kosterlänken samt inom verksamheten
allmän renhållning för ökade städkostnader. Detta kompenseras av högre intäkter
inom hamnverksamheten, den allmänna markreserven (här ingår skogsvårdsverksamheten och mark- och exploateringsverksamheten) samt badplatser.
Nämndens resultat per 31 mars 2018 för den taxefinansierade verksamheten visar
ett överskott med 23,9 mnkr. I detta ligger bland annat en medveten budgeterad
taxehöjning för VA-verksamheten på 5 % som ger ett överskott på 10,7 mnkr på
helår. Dessutom påverkas verksamheterna av ej periodiserade intäkter med 16,7
mnkr. Avfallsverksamheten uppvisar ett överskott med 5,7 mnkr för perioden där
3,7 mnkr är ej periodiserade intäkter.
Prognosen på årsbasis för den taxefinansierade verksamheten bedöms redovisa
ett överskott med 1,9 mnkr i förhållande till budget. Överskottet är hänförligt till
Avfallsverksamheten med 1,5 mnkr och förklaras av tidigare års taxejusteringar
inför införandet av matavfallsinsamling i kommunen samt fortsatt ökade intäkter
för hantering av verksamhets avfall.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-05
Tekniska nämndens delårsrapport, 31 oktober 2018

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att godkänna förslag till kvartalsrapport 31 oktober 2018 för den
skattefinansierade och taxefinansierade verksamheten.
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Controller Charlotta Björkman
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2018-0001

TN § 95

Delegations- och anmälningsärenden

Tekniska nämndens beslut

att lägga ärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger delegationsärenden enligt bilagorna A-C:
A. Delegationsärenden - Mark- och exploateringsavdelningen
B. Delegationsärenden - Förvaltningschef
C. Delegationsärenden - Tekniska nämndens ordförande

Beslutet skickas till
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2018-11-06

TN/2018-0561

TN § 96

Förstudie för vidare utveckling av Rossö
hamn

Tekniska nämndens beslut

att Rossö samhällsförenings förstudie för ”vidare utveckling av Rossö hamn –
tradition och förnyelse” delfinansieras med 37 500 kr kontant och 37 500 kr i
arbetstid.

Sammanfattning av ärendet

Rossö samhällsförening har lämnat in en ansökan om stöd för förstudie till
Västragötalandsregionen (VGR).
Syftet med förstudien är att komma in i VGR´s huvudprojekt ”Hållbara platser”.
Förstudien ska resultera i en projektbeskrivning med uppgifter och åtgärder till ett
huvudprojekt för att vidareutveckla Rossö hamn.
Det är lämpligt att tekniska förvaltningen är part i förstudien då förvaltningen
driver hamnverksamheten och förvaltar större delen av marken i Rossö hamn.
Förvaltningens insats till förstudien blir 37 500 kr kontant och 37 500 kr i
arbetstid.
Förstudiens budgeterade kostnader på 300 000 kr finansieras med 150 000 från
regionen, 75 000 från Kosterhavets nationalpark samt 75 000 kr från Strömstads
kommun.
Ansökan om stöd till förstudie bifogas.

Beslutsunderlag

Rossö samhällsförenings ansökan om stöd till förstudie
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-05

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att Rossö samhällsförenings förstudie för ”vidare utveckling av Rossö hamn –
tradition och förnyelse” delfinansieras med 37 500 kr kontant och 37 500 kr i
arbetstid.

Beslutet skickas till

Rossö samhällsförening, Kjell Lövhaug, Genvägen 9, 452 95 Strömstad
Västra Götalandsregionen; regionutveckling@vgregion.se
Hamnchef Niclas Samuelsson
Akten
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