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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-09

Tid och plats
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Claes Nabrink (L)
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-09

Övriga närvarande

Ersättare

Uno Nilsson (S)
Besnik Obertinca (S)
John Johansson (SD)
Tore Lomgård (C)
Elin Douglasson (C)

Övriga deltagare

Roland Kindslätt, förvaltningschef
Niclas Samuelsson, hamnchef, §§ 63-64
Alexandra Lilliebjelke, mark- och exploateringsingenjör, § 65
Marie Lundin, projektingenjör, VA-avd, § 66
Jeanette Johander, verksamhetsutvecklare, §§ 67-69
Charlotta Björkman, controller, §§ 67-69
Ulla Hedlund, sekreterare
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Strömstads kommun
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452 80 Strömstad

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

3 (13)

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-09

TN/2017-0068

TN § 63

Färjeläget - information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Aktuellt på färjeläget:
Color Hybrid gjorde premiärtur den 16 augusti.
Dop- och invigningstur den 23 augusti.
På grund av de geotekniska förhållandena måste det nya kajdäcket ha en pålrad i
gång- och cykelvägen utmed Uddevallavägen. Det innebär trafikomläggning på
Uddevallavägen fram över vintern.
Budgetuppföljning, prognos:
Totalt fakturerat vid projektslut 142 435 kkr (+ 8 384 kkr)
Resestatistik:
Juli

2018

2019

Förändring

Passagerare

245 530

244 363

-0,5%

Augusti

2018

2019

Förändring

Passagerare

142 031

162 900

14,7%

T o m augusti

2018

2019

Förändring

Passagerare

993 461

1 019 313 2,6%

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av hamnchef Niclas Samuelsson 2019-09-09

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
att notera informationen.

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen.

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
2019-09-09

TN/2019-0166

TN § 64

Förfrågan om kommunalt ansvar för
passagerartrafikens brygginfrastrukturen i
skärgården

Tekniska nämndens beslut

att inte engagera kommunen i ett kommunalt övertagande av de bryggor på
Kosteröarna där Västtrafik bedriver passagerartrafik.

Sammanfattning av ärendet

Västtrafik tog i december 2018 kontakt med representanter från Strömstads
kommun för att inhämta information och framföra önskemål inför kommande
upphandling av passagerartrafik till Öddö, Styrsö och Kosteröarna. Upphandlingen
planeras gå ut för anbud under hösten 2019 och träda i kraft 2021.
Ärendet hanterades av Kommunstyrelsen under april 2019. Kommunstyrelsen
beslutade att tekniska nämnden skulle besvara den del i Västtrafiks förfrågan
avseende ett kommunalt övertagande av de bryggor som anlöps av Västtrafiks
passagerartrafik till Koster. Beslutet bifogas.
Ett kommunalt övertagande av bryggorna på Koster innebär ekonomisk risk då
kostnaderna är svåra att överblicka och osäkerhet att inte komma överens om ett
övertagande med alla nuvarande brygginnehavare och markägare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-09
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10 § 77

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att föreslå Tekniska nämnden besluta att inte engagera kommunen i ett
kommunalt övertagande av de bryggor på Kosteröarna där Västtrafik bedriver
passagerartrafik.
Tekniska nämndens arbetsutskott förslag till beslut
att inte engagera kommunen i ett kommunalt övertagande av de bryggor på
Kosteröarna där Västtrafik bedriver passagerartrafik.

Beslutet skickas till

Västtrafik; malin.kristensson@vasttrafik.se
Kommunstyrelsen
Hamnchef Niclas Samuelsson
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-09

TN/2015-0223

TN § 65

Avvikelse från kravspecifikation för
detaljplanering gällande vägbredd på
planområde på Tjärnö, Korsnäs 2:6 m fl

Tekniska nämndens beslut

att godkänna tekniska förvaltningens förslag att frångå tekniska kravspec.
gällande vägbredd för planområde på Korsnäs 2:6 m.fl. enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade 2015-11-03, TN § 105, att tekniska förvaltningen
skulle söka plantillstånd för att upprätta en detaljplan för ett bostadsområde på
fastigheten Korsnäs 2:6.
Detaljplanen ställs ut på granskning fram till 2 september 2019. I plankartan
tillhörande granskningshandlingarna så är gatuområdet 6 m, se plankarta bilaga 1.
Föreslagen typsektion innebär en 4,5 m bred grusbelagd gata med ett 1,5 m
stenfyllt dike som vid behov är körbart, se PM från Wikon bilaga 2. Förslag på
vägbredd frångår tekniskas kravspecifikation gällande detaljplanering, se
TN/2012-0236.
Då vägbredden i plankartan har godkänts av räddningstjänsten och övriga
avdelningar på tekniska förvaltningen, anser förvaltningen att vägbredden kan
avvika från tekniskas kravspec. på 5,5 m. Befintlig vägbredd i närheten av
planområdet är inte heller större än ca 3-4 m, vilket är ett giltigt undantag från
kravspecifikationen enligt tekniska nämndens beslut.
Tekniska förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden godkänner
avvikelsen från kravspecifikationen till att vägbredden i planområdet får vara 4,5
m bred istället för 5,5 m.

Beslutsunderlag

Plankarta, bilaga 1.
PM Wikon, bilaga 2
Kravspecifikation, TN/2012-0236
Tjänsteskrivelse

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag att frångå
tekniska kravspec. gällande vägbredd för planområde på Korsnäs 2:6 m.fl. enligt
nedan.
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att godkänna tekniska förvaltningens förslag att frångå tekniska kravspec.
gällande vägbredd för planområde på Korsnäs 2:6 m.fl. enligt nedan.

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
2019-09-09

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden
Mark- och exploateringsingenjör Alexandra Lilliebjelke
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-09

TN/2018-0082

TN § 66

Kosters-Röd 1:41 - förfrågan VA

Tekniska nämndens beslut

att bevilja Kosters-Röd 1:41 begäran om anslutning av kommunalt dricksvatten.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden återremitterade ärendet 2019-03-25 efter att en skrivelse
inkom från fastighetsägaren precis innan nämndsmötet. Nämnden efterfrågade
också en konsekvensbeskrivning för att ansluta ytterligare 20 fastigheter till
befintlig anläggning.
Tekniska förvaltningen har gått igenom skrivelsen och den tillför ingen ny relevant
information till ärendet. Fastighetsägare utanför verksamhetsområde har ingen
rättighet att ansluta till kommunalt VA.
Både föregående och nuvarande ägare har informerades av förvaltningen, senast
2018-08-23 dvs. före deras interna köpeavtal 2018-08-26, om att kommunal
dricksvattenanslutning inte kan fås i dagsläget.
Ägarna hänvisar till kommunallagens likställighetsprincip med avseende att
grannfastigheter 1997 fick ingå avtal men det är inte relevant då
driftförutsättningarna inte är desamma som 1997. VA-avdelningen har sedan dess
bland annat fått stänga ner vattenverket på Röd på grund av kvalitetsproblem och
ytterligare fastigheter anslutits mellan 1997-2014. Fastigheten ska behandlas lika
som andra fastigheter vilka ansökt om dricksvattenanslutning efter år 2014.
Den hänvisning som görs till att en anslutning av fastigheten följer ”Alternativ 3utredningen” stämmer inte då utredningen förespråkar fortsatt enskilt/privat
dricksvatten för området ”Brevik och Röd”.
För utredningen kring konsekvenser av att ansluta ytterligare 20 fastigheter till
Ekenäs vattenverk kan det konstateras att verket i dagsläget har en maxkapacitet
på 192m3/dygn och under de mest intensiva veckorna i juli går det ut
160m3/dygn i ledningsnätet. Till anläggningen byggdes en reservoar om 220m³ ut.
Den säkerhetsmarginal på ca 1 dygn är rimlig för anläggningen. Störningar på
Koster tar längre tid och kostar mer än på fastlandet då båttransport krävs. Att
ansluta ytterligare 20 fastigheter kan göras utan att bygga reservoar men ökar
risken för att fastigheter inom verksamhetsområdet kan få fler och längre avbrott
i vattenförsörjningen vid driftstörningar, i och med att reservoaren tar slut
snabbare. Förvaltningen rekommenderar inte att ansluta fler avtalskunder förrän
kommunens framtida ansvarsområde är fastställt genom VA-verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Kompletterande skrivning 2019-03-20
Tjänsteskrivelse 2019-08-27
Tekniska nämndens beslut återremiss 2019-03-25

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
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Webb: www.stromstad.se
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-09

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att avslå Kosters-Röd 1:41 begäran om anslutning av kommunalt dricksvatten tills
kommunfullmäktige fastställt utbredningen av kommunalt verksamhetsområde
för Kosteröarna.
att andra och tredje att-satserna i ursprunglig tjänsteskrivelse, daterad 2019-0306, ska hanteras i ett separat ärende som ska tas upp vid samråd med
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Miljö- och byggnämndens arbetsutskott.
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att bevilja Kosters-Röd 1:41 begäran om anslutning av kommunalt dricksvatten.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar bifall till tekniska nämndens arbetsutskotts
förlag att bevilja Kosters-Röd 1:41 begäran om anslutning av kommunalt
dricksvatten.

Beslutet skickas till

Petter Hildningson och Anna Karin Hildingson Boqvist
VA-chef Jerry Johansson
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
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Webb: www.stromstad.se
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-09

TN/2019-0281

TN § 67

Mål och budget 2020 samt plan 2021-2023

Tekniska nämndens beslut

att godkänna upprättade förslag till Mål och budget 2020 samt plan 2021-2023.
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen.
Andreas Nikkinen (MP), Claes Nabrink (L), Bengt-Göran Bergstrand (M) och
Morgan Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet.

Reservationer och särskilda uttalanden

Protokollsanteckning från M, L, C och MP:
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet avstår att delta i
beslutet då vi avser att utifrån en helhet lägga fram en gemensam alternativ
budget.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska förvaltningen har överlämnat förslag till Mål och budget 2020 samt plan
2021-2023 för Skattefinansierad verksamhet, Vatten- och avloppsverksamheten,
Avfallsverksamheten samt Fjärrvärmeverksamheten.

Beslutsunderlag

Mål och budget 2020 samt plan 2021-2023, Tekniska nämnden skattefinansierad
verksamhet, 2019-09-02
VA-budget 2020 samt plan 2021-2023, Tekniska nämnden taxefinansierad
verksamhet 2019-09-02
Avfallsverksamheten, Budget 2020 samt plan 2021-2023, Tekniska nämnden
taxefinansierad verksamhet 2019-08-30
Fjärrvärmebudget 2020 samt plan 2021-2023, Tekniska nämnden taxefinansierad
verksamhet 2019-08-19
Tjänsteskrivelse, Mål och budget 2020 samt plan 2021-2023, Förvaltningschef
Roland Kindslätt, 2018-08-19

Tekniska förvaltningens förslag till beslut

att godkänna upprättade förslag till Mål och budget 2020 samt plan 2021-2023.
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen.
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till Tekniska nämnden
att efter smärre justeringar godkänna upprättade förslag till Mål och budget 2020
samt plan 2021-2023
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen.

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
2019-09-09

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Roland Kindslätt
Ekonomichef Carsten Sörlie
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-09

TN/2018-0197

TN § 68

Delårsbokslut augusti - information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Controller Charlotta Björkman informerar om utkast till delårsbokslut per
31 augusti 2019.

Beslutet skickas till

Controller Charlotta Björkman
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

E-post: tn@stromstad.se
Webb: www.stromstad.se
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Fax: 0526-194 31
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-09-09

TN/2019-0004

TN § 69

Delegations- och anmälningsärenden

Tekniska nämndens beslut

att lägga ärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsärenden - Tekniska förvaltningen:
TN/2019-0298 Begäran om yttrande gällande transportdispens
TN/2019-0307 Beslut om parkeringstillstånd - Avslag förare
TN/2019-0337 Beslut om parkeringstillstånd - Bifall förare passagerare
TN/2019-0352 Beslut om parkeringstillstånd - Bifall förare passagerare
TN/2019-0376 Begäran om yttrande gällande transportdispens
TN/2019-0378 Servitutsavtal
TN/2019-0383 Beslut om parkeringstillstånd - Bifall förare passagerare
TN/2019-0402 Beslut om parkeringstillstånd - Bifall förare
TN/2019-0403 Beslut om parkeringstillstånd för person med rörelsehinder
TN/2019-0447 Beslut om parkeringstillstånd - Bifall förare
TN/2019-0448 Beslut om parkeringstillstånd - Bifall förare passagerare
TN/2019-0449 Beslut om parkeringstillstånd - Bifall förare
TN/2019-0458 Beslut om parkeringstillstånd - Bifall förare
TN/2019-0461 Beslut om parkeringstillstånd - Bifall förare

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

