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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2017-0068

TN § 76

Färjeläget - information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet
Aktuellt på färjeläget:

Color Hybrid går i dock 28-31 oktober
Budgetuppföljning, prognos 20190930:
Totalt fakturerat vid projektslut 146 036 kkr (+ 13 074 kkr)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av hamnchef Niclas Samuelsson 2019-10-21

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag tillbeslut
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0139

TN § 77

Medborgarförslag om lift för personer med
funktionshinder i båthamnen

Tekniska nämndens beslut

att avslå medborgarförslaget om ökad tillgänglighet och att hantera frågan om
behov uppstår.

Sammanfattning av ärendet

Märta Blomqvist, representant för Handikappföreningarnas samarbetsorgan
Strömstad och Neuroförbundet, har lämnat ett medborgarförslag om att öka
tillgängligheten i Strömstad genom att kommunen uppför en lyftanordning i
någon av småbåtshamnarna för dem med funktionsnedsättning.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-14 KF §63 att överlämna
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. Delegation
ges till tekniska nämnden att besluta i ärendet.
En lyftanordning kostar 50 000 - 100 000 kr att uppföra.
Under juni träffades förslagsställaren (Märta Blomqvist), kommunens
tillgänglighetssamordnare (Jonas Andersson) samt undertecknad. Vi diskuterade
placering och behov av en lyftanordning.
Det är inte säkert att det finns ett behov av en lyftanordning. Varken Märta
Blomqvist eller Jonas Andersson känner till något aktuellt behov. Trenden är att
de med funktionsnedsättning löser i och urstigning med hjälp av hjälpanordningar
i egen båt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
Medborgarförslaget ”Öka tillgängligheten i Strömstad”

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att avslå medborgarförslaget om ökad tillgänglighet.

Beslutet skickas till

Märta Blomqvist, martablomqvist50@gmail.com
Kommunfullmäktige för kännedom
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0478

TN § 78

Motion från Feministiskt initiativ angående
miljödifferentierade hamnavgifter och taxor

Tekniska nämndens beslut

att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara motionen i dess helhet
med avslag.

Sammanfattning av ärendet

Feministiskt initiativ har inkommit med motionen ”Miljödifferentierade
hamnavgifter och taxor”.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 (KF §176) att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-14 (KSau §193) att remittera
motionen till Tekniska nämnden för yttrande senast 2019-11-29.
Motionen föreslår två förändringar dels införande av en miljödifferentierad
hamnavgift och dels att det ges fördelar för miljövänliga fordon i våra hamnar.
Kommunen har ett gott samarbete och en god dialog med rederierna som
trafikerar Strömstads hamn. Just nu pågår uppgraderingsarbetet i hamnen där
rederierna är delaktiga och samarbetar med entreprenören och oss i kommunen. I
stället för att höja taxorna är det bättre att i dialog med rederierna minska
fartygstrafikens och hamnverksamhetens miljöpåverkan.
På grund av de begränsade ytor som finns för fordon i och runt våra hamnar är
det omöjligt att ge vissa fordon fördelar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-18
Motion ”miljödifferentierade hamnavgifter och taxor” från Feministiskt initiativ.

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara motionen i dess helhet
med avslag.

Förslag till beslut under sammanträdet

Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (25)

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0538

TN § 79

Hjältsgård 6:1 del av (fotbollsplanen) –
upplåtelse av mark för idrottsplats

Tekniska nämndens beslut

att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal.

Sammanfattning av ärendet

Sedan den 1 januari 1996 gäller ett driftsavtal mellan kommunen och Skee IF för
Vettvi i Skee, där föreningen åtagit sig skötseln av området. Avtalstiden för
driftsavtalet är 1 år och avtalet förlängs med 1 år i sänder, se bilaga 1.
På initiativ av
kommunens
fritidschef, Kurt
Dahlberg, har
tekniska förvaltningen
blivit ombedd att ta
fram ett nytt
avtalsförslag med en
avtalstid på 10 år från
och med 2019-12-01.
Syftet med att
nyteckna avtalet är
att föreningen då kan
söka bidrag för att
upprusta området,
eftersom
bidragsgivarna har
som villkor att
föreningen ska kunna
uppvisa ett avtal med
en avtalstid om minst
10 år.
Området som omfattas av avtalet är orangeskrafferat på kartbilden ovan.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag på nyttjanderättsavtal som i övrigt
motsvarar tidigare avtalsvillkor, se bilaga 2.
Förvaltningen föreslår att föreliggande förslag till nyttjanderättsavtal godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-09-16
Bilaga 1, gällande driftsavtal för Vettevi
Bilaga 2, förslag till nyttjanderättsavtal
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att föreslå tekniska nämnden besluta att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar bifall tekniska nämndens arbetsutskotts förslag
till beslut.

Beslutet skickas till

Skee IF-Fotboll, Magnus Olausson, Hjältsgård/Vettevi, 452 60 Skee
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2017-0303

TN § 80

Kebal 2:4 (Nötholmen) - Upplåtelse av
anläggningsarrende för sjöbod

Tekniska nämndens beslut

att erbjuda ett anläggningsarrende för sjöbod om totalt ca 106 kvm. Arrendet skall
tecknas på 5 år och därefter förlängning med 1 år i sänder om ej uppsägning sker
senast 12 månader innan avtalstidens utgång. Det indirekta besittningsskyddet
ska avtalas bort. Det skall utgå en arrendeavgift på 7 717 kr för första året och
sedan ska reglering enligt KPI ske varje år. Nytt arrende gäller från 1 oktober
2018.

Sammanfattning av ärendet

Colin Wheatley, nedan kallad arrendatorn, har arrenderat ett 70 kvadratmeter
stort område för sjöbod för förvaring och underhåll av fiskeredskap. Tekniska
förvaltningen har sagt upp arrendet år 2017-06-08 till att upphöra år 2018-09-30.
Arrendatorn har tidigare hävdat att uppsägningen varit ogiltig och därför
hänskjutit ärendet till arrendenämnden. Fram till dess avgörande, år 2018-09-05,
har det således inte varit möjligt att på ett konstruktivt sätt diskutera villkor för
nytt anläggningsarrendekontrakt vad gäller exempelvis ändamål,
arrendeområdets omfattning samt arrendeavgift.
Arrendatorn har inte velat acceptera det faktum att arrendenämnden avskrev
ärendet den 5 september 2018, i enlighet med kommunens yrkande. Det har
därför varit fortsatt svårt att diskutera villkor för nytt arrende och när arrendatorn
på nytt ansökte om medling ställde kommunen upp på ett medlingssammanträde
med syftet att komma överens om villkor för nytt avtal.
Arrendenämnden har därför efter avgörandet, år 2018-09-05, hållit ett
medlingssammanträde på arrendatorns initiativ, den 24 september 2019, med
syftet att bland annat hjälpa parterna att komma fram till ett ändamål som båda
parter kan acceptera.
Ändamålet som formulerades på sammanträdet var följande:
Arrendatorn har rätt att på arrendestället bibehålla befintlig sjöbod
för att på arrendestället bedriva förvaring och underhåll av
fiskeredskap och kurser om fiske och tillredning av skaldjur och
därtill förenlig verksamhet.
Eftersom arrendatorn fortsatt nyttjat arrendestället efter det att tidigare
arrendeavtal upphört år 2018-09-30, och uppsägningen år 2017-06-08 var korrekt
och tekniska förvaltningen inte heller anser sig skyldig till det dröjsmål som
uppstått med att teckna nytt avtal, anser tekniska förvaltningen att nytt arrende
ska gälla från år 2018-10-01.
Kommunen ser över sina arrenden samt arrendeavgifter för att uppnå en mer
marknadsmässig nivå. Enligt de principer som dessa nya avgifter är framräknade
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

efter skulle arrendeavgiften bli 15 433 kr/år i detta fall. Då aktuellt
arrendekontrakt ej får övertagas av annan än någon som bedriver samma typ av
verksamhet görs ett avdrag på 50% på arrendeavgiften. Detta innebär att
arrendeavgiften istället blir 7 717 kr/år.
Arrendeområdet framgår av kartutdrag nedan där arrendeområdet är markerat
med en turkos linje samt området är utpekat på översiktskartan med röd pil.

Förvaltningen anser inte att kommunen i detta fall ska ikläda sig ansvar som ett
indirekt besittningsskydd innebär. Om inte kommunen avtalar bort det indirekta
besittningsskyddet kan kommunen bli skyldig att vid uppsägning ersätta
arrendatorn för ekonomisk skada på dennes verksamhet vilken orsakas av
uppsägningen. Tekniska förvaltningen föreslår därför att kommunen tillämpar
möjligheten att, i enlighet med riktlinjer för arrendeupplåtelser av kommunala
mark- och vattenområden vilka är antagna av tekniska nämnden, avtala bort det
indirekta besittningsskyddet i nytt anläggningsarrendeavtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Olsson,
daterad 2019-10-16.

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att erbjuda ett anläggningsarrende för sjöbod om totalt ca 106 kvm. Arrendet skall
tecknas på 5 år och därefter förlängning med 1 år i sänder om ej uppsägning sker
senast 12 månader innan avtalstidens utgång. Det indirekta besittningsskyddet
ska avtalas bort. Det skall utgå en arrendeavgift på 7 717 kr för första året och
sedan ska reglering enligt KPI ske varje år. Nytt arrende gäller från 1 oktober
2018.

Beslutet skickas till

Collin Wheatley, colinscottwheatley@gmail.com
Akten

Justerandes signatur
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0615

TN § 81

Strömstad 4:16 och Strömstad 5:27 jakträttsavtal

Tekniska nämndens beslut

att upprätta ett jakträttsavtal om ca 30 ha med Mattias Thelin på del av
fastigheterna Strömstad 4:16 och Strömstad 5:27.
att avtalstiden ska vara 5 år med 5 års förlängning. Och att jakträttsavgiften ska
vara 3000 kr per år med KPI uppräkning
att fågeljakt utesluts i avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förfrågan om att upprätta jakträttsavtal på del av fastigheterna
Strömstad 4:16 och Strömstad 5:27. Sökanden innehar jakträtten på intilliggande
mark Hålkedalen 1:2 och vill därför även ha tillgång till marken på närliggande
fastighet för att förbättra jakten.
Avtalstiden ska vara 5 år med 5 års förlängning. Avgiften för jakträttsavtalet ska
vara 3000 kr per år med KPI- uppräkning. Avtalet ska gälla för all jakt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14
Karta jakträttsområde

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att upprätta ett jakträttsavtal om ca 30 ha med Mattias Thelin på del av
fastigheterna Strömstad 4:16 och Strömstad 5:27.
att avtalstiden ska vara 5 år med 5 års förlängning. Och att jakträttsavgiften ska
vara 3000 kr per år med KPI uppräkning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Mark- och exploateringsingenjör Alexandra Lilliebjelke föreslår att fågeljakt
utesluts i avtalet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med tillägg att
fågeljakt utesluts i avtalet och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med
förslaget.

Beslutet skickas till

Mattias Thelin; mattiascom@hotmail.com
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0004

TN § 82

Val av ersättare i Kommunala handikapp- och
pensionärsrådet

Tekniska nämndens beslut

att utse Stein Rukin (KD) som ny ersättare i Kommunala handikapp- och
pensionärsrådet för perioden till och med 2022.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har att utse ny ersättare i Kommunala handikapp- och
pensionärsrådet efter Lars Strandlund (KD) som har avsagt sig uppdraget.

Beslutet skickas till

Socialnämnden
Stein Rukin
Kommunstyrelsen
HR-avdelningen
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0480

TN § 83

Motion från Centerpartiet angående utökat
förbud gällande rökning på allmän plats

Tekniska nämndens beslut

att anse motionen besvarad avseende delen om att snarast skapa förutsättningar
så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till
rökfri lekplats även kvällstid, då åtgärder redan vidtagits.
att anse motionen besvarad avseende delen om att skyndsamt i det pågående
centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en lekplats i centrum, då
planering för placering av lekplats pågår.

Beslutsmotivering

Åtgärder har vidtagits på och kring lekplatsen på Plagen som kommunen enligt lag
är ålagd att göra. Växtligheten har glesats ut för att öka insynen på platsen. Skylt
om rökförbud är uppsatt, det gäller på samtliga lekplatser. Soptunnor med
askbägare är flyttade från lekplatsen med minst 10 meter, gäller samtliga
lekplatser. Rutin är skapad för hur vi ska gå tillväga om någon bryter mot
förbudet. Kommunen tillkallar i dessa lägen upphandlad ordningsvakt som får i
uppdrag att uppmana personen i fråga om gällande regelverk. Om uppmaning
inte hörsammas tillkallas polis.
Nedskräpningen på lekplatserna har generellt minskat sedan införandet av
rökförbudet.
Tekniska nämnden har som mål att under 2020 uppföra en lekplats i kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet genom Elisabeth Johansson och Tore Lomgård har inkommit med en
motion där de förslår kommunfullmäktige att snarast skapa förutsättningar så att
lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till rökfri
lekplats även kvällstid
att skyndsamt i det pågående centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering
av en lekplats i centrum.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet,
2019-10-18 , Conny Hansson, gatuchef
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-14 § 191
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om ny placering av lekplats i centrum från Centerpartiet, 2019-05-10
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att anse motionen besvarad avseende delen om att snarast skapa förutsättningar
så att lekplatsen på Plagen kan efterleva rökförbudet så att barnen ges rätt till
rökfri lekplats även kvällstid, då åtgärder redan vidtagits.
att anse motionen besvarad avseende delen om att skyndsamt i det pågående
centrumutvecklingsarbetet tar fram en ny placering av en lekplats i centrum, då
planering för placering av lekplats pågår.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt-Göran Bergstrand (M) och Claes Nabrink (L) yrkar bifall tekniska nämndens
arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0138

TN § 84

Medborgarförslag laddningstation för
elmoped vid Strömstiernaskolan

Tekniska nämndens beslut

att medborgarförslaget anses besvarat då tekniska förvaltningen har varit i
kontakt med förslagsställaren, fastighetsägaren Strömstadslokaler AB och
hyresgästen barn- och utbildningsförvaltningen och att förvaltningen bistår med
att etablera en kontakt mellan skolan och förslagsställaren.

Beslutsmotivering

Tekniska förvaltningen har varit i kontakt med berörda parter. Förutom
förslagsställaren själv även representanter för fastighetsägaren, Strömstadslokaler
AB, och hyresgästen, Strömstiernaskolan, barn- och utbildningsförvaltningen.
Både fastighetsägaren och hyresgästen är överens om att frågan om
laddningsstation för elmoped vid Strömstiernaskolan, är en fråga för dem.
Strömstads kommuns tekniska förvaltning har ingen rådighet i frågan.

Sammanfattning av ärendet

Albin Niklasson har inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår
Strömstads kommun att göra en laddningsstation vid mopedparkeringen vid
Strömstiernaskolan, med uttag så att man lätt kan ladda en elmoped eller elcykel
medans man är på skolan.
Förvaltningen har kontaktat Albin som har utvecklat vad hans förslag innebär.
Albin vill ha möjlighet att ladda sin elmoped på ett säkert sätt. Det bästa hade
varit att ha ett rum där man kan ladda batteriet vid skolans entré eller inne i
skolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Medborgarförslag laddningsstation för elmoped vid
Strömstiernaskolan, 2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef
Medborgarförslag, Albin Niklasson
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 68
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut 2019-03-11 § 12

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att medborgarförslaget anses besvarat då tekniska förvaltningen har varit i
kontakt med förslagsställaren, fastighetsägaren Strömstadslokaler AB och
hyresgästen barn- och utbildningsförvaltningen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Förvaltningschef Roland Kindslätt föreslår att förvaltningen bistår med att
etablera en kontakt mellan skolan och förslagsställaren.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med tillägg att
förvaltningen bistår med att etablera en kontakt med mellan skolan och
förslagsställaren och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med
förslaget.

Beslutet skickas till

Albin Niklasson, e-post albin.niklasson@skola.stromstad.se
Gatuchef Conny Hansson
Kommunfullmäktige för kännedom
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2018-0325

TN § 85

Motion - För ett tryggare Strömstad

Tekniska nämndens beslut

att besvara motionen i den del som avser att Strömstads kommun snarast reglerar
ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och finansierar rondellen vid
korsningen Karlsgatan-Ringvägen.
att besvara motionen i den del som avser att två stycken övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Beslutsmotivering

Trafikverket är väghållare för Ringvägen vilket betyder att de har full rådighet över
vägen. De brister som finns i det statliga vägnätet i regionen prioriteras av
Trafikverket. Strömstads kommun har upprepade gånger uppvaktat Trafikverket
och påtalat bristerna i trafiksäkerheten i korsningen Ringvägen/Karlsgatan.
Kommunen driver även frågan i Fyrbodals kommunförbund.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Simonsson Fröjd (S) har inkommit med en motion där han anger att i
korsningen Karlsgatan-Ringvägen vid övre bron till Gymnasiet måste det byggas
en rondell samt övergångsställen göras, för att förebygga mer och allvarligare
olyckor. Ett antal tillbud och olyckor har hänt. Bengt föreslår att: Strömstad
Kommun snarast reglerar ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och
finansierar Rondell vid korsning Karlsgatan-Ringvägen. Att 2 st övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Motion - för ett tryggare Strömstad, 2019-10-18, Conny Hansson,
gatuchef
Protokoll KF 2018-06-19 § 60
Motion – För ett tryggare Strömstad

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att besvara motionen i den del som avser att Strömstads kommun snarast reglerar
ett avtal med Trafikverket om vem som bygger och finansierar rondellen vid
korsningen Karlsgatan-Ringvägen.
att besvara motionen i den del som avser att två stycken övergångsställen
regleras i avtal med Trafikverket om vem som gör och finansierar detta.

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
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0479

TN § 86

Motion från Liberalerna - Sveriges renaste
kommun

Tekniska nämndens beslut

att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Beslutsmotivering

Tekniska förvaltningen har ansvar för renhållning av allmänna platser som är
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka
kommunen är huvudman. Ansvaret innefattar gaturenhållning, snöröjning och
liknande åtgärder för att hålla platserna i ett sådant skick att uppkomsten av
olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn
till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om
trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet, lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Förvaltningens egen personal sköter renhållningen av gator och torg, gång-och
cykelbanor och till viss del grönområden. Övriga grönområden och parker sköts
via upphandlad entreprenör. Entreprenörens uppdrag är reglerat i avtal och
omfattar rengöring av markytor och möbler som tex. urnor, parkbänkar och
lekplatsutrustning. Rengöringen är schemalagd och innefattar större insatser som
vår- och höstrengöring. Avtalstiden gäller april – november.
Under höst-, vinter- och vårsäsong arbetar en personal med att tömma
kommunens ca 300 papperskorgar och städa de allmänna ytorna från synligt
skräp, måndag till fredag, kl.07:00-16:00. Arbetet sköts av jouren på söndagar.
Gatorna sopas, under samma period, en gång i veckan.
Under sommarsäsongen, från midsommarveckan till andra veckan i augusti,
arbetar 6 personal med motsvarande uppdrag, måndag till söndag, kl.05:00-20:00.
Gatorna sopas varje dag under sommarperioden.
Tekniska förvaltningens personal ansvarar också för att se över vägmärken på de
kommunala vägarna.
Egen personal och entreprenör är överens om att nedskräpningen minskat den
senaste tiden och tekniska förvaltningen får från olika håll beröm för
renhållningen och för sina blomsteruppsättningar.
Strömstads kommun har genom kommunens föreskrifter Åläggande om
gångbanerenhållning (antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-14, reviderad av
Kommunfullmäktige 2012-02-16 § 16) ålagt fastighetsägaren att hålla
angränsande gångbaneutrymme rent för skräp, växtlighet, snö och is, inom
detaljplanelagt område där kommunen är huvudman, 3§, lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Tillsynsansvaret ligger
hos miljö- och byggförvaltningen.

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna Strömstad har inkommit med en motion där de föreslår att
Strömstads kommun formar en strategi som kan omsättas i praktisk handling för
konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade att remittera motionen till Tekniska
nämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från
Liberalerna, 2019-10-18, Conny Hansson, gatuchef
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-18 § 176
Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna, 2019-05-06
Bilaga till motion Strömstad, Sveriges renaste kommun

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att avslå motionen om att Strömstads kommun formar en strategi som kan
omsättas i praktisk handling för konceptet Strömstad Sveriges renaste kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet

Claes Nabrink (L) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) yrkar bifall till
motionen.
Bengt-Göran Bergstrand (M) yrkar bifall till Tekniska nämndens arbetsutskotts
förslag.

Beslutsgång

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

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
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2018-0197

TN § 87

Ekonomisk rapport 30 september information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens resultat per 30 september 2019 för den skattefinansierade
verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget med 9,1 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.
Belopp i mnkr (verksamhet)
20 Teknisk nämnd och förvaltning
22 Gator, vägar och parkering
23 Allmän platsmark
24 Sidoordnad verksamhet
28 Förrådsverksamhet
30 Allmän markreserv
31 Allmän renhållning
32 Näsinge flygplats
51 Hamnverksamhet
Summa

Ack utfall per sept 2019
Utfall
Budget
Avvikelse
-1,8
-3,2
1,4
-9,2
-9,6
0,4
-2,5
-2,3
-0,2
0,2
0,0
0,2
-2,0
-2,0
0,0
1,0
-0,3
1,3
-2,1
-2,0
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
14,2
8,1
6,1
-2,3
-11,4
9,1

Nämndens resultat per 30 september 2019 för de taxefinansierade
verksamheterna visar ett underskott med -0,8 mnkr. Det beror främst på något
minskade intäkter och högre driftskostnader inom Vatten- och
avloppsverksamheten. Däremot uppvisar avfalls- och fjärrvärmeverksamheten
positiva resultat som kan förklaras av högre intäkter inom avfallsverksamheten
som minskade driftskostnader inom fjärrvärmeverksamheten.
Taxefinansierad verksamhet
Belopp i mnkr (Verksamhet)
Vatten- och avloppsverksamhet
Avfallsverksamhet
Fjärrvärmeverksamhet
Summa

Ack utfall per sept 2019
Utfall
Budget
Avvikelse
15,8
17,8
-2,0
5,3
4,4
0,9
0,1
-0,2
0,3
21,2
22,0
-0,8

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-25

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-191 85
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

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

Tel: 0526-191 85
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2018-0197

TN § 88

Delårsrapport 31 oktober

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Fullständig rapport kommer att fastställas efter att oktober månads redovisning
har stängt den 7 november. Tekniska nämndens beräknar uppvisa ett positivt
utfall för oktober samt helårs prognos mot budget.

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

Tel: 0526-191 85
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0004

TN § 89

Delegations- och anmälningsärenden

Tekniska nämndens beslut

att lägga ärendena till handlingarna.
Ärendenummer Åtgärd/Handling

Ärendemening

TN/2019-0575

Nyttjanderättsavtal

Grålös 4:56 – (bredvid järnvägen)
nyttjanderättsavtal upplag,
Trafikverket

TN/2017-0369

Delegationsbeslut avseende Kebal 2:218, Kebal 2:46, Kebal
lokalisering av servitut
2:96 - Bestämning av servitut

TN/2019-0390

Beslut Förfrågan om
anslutning till Kommunalt
dricksvatten

TN/2019-0602

Delegationsbeslut Förfrågan
Kile 1:58 Förfrågan om
om anslutning till kommunalt
vattenanslutning
dricksvatten Kile 1:58

TN/2019-0609

Beslut om parkeringstillstånd
- Bifall passagerare

TN/2019-0610

Beslut om parkeringstillstånd
- Bifall förare

TN/2019-0575

Delegationsbeslut

Grålös 4:56 – (bredvid järnvägen)
nyttjanderättsavtal upplag,
Trafikverket

Delegationsbeslut

Strömstad 5:27 och Norra Slön
1:7- (härskande fastighet Lunden
1:4 och Norra Slön 1:16) servitut
för väg

TN/2019-0585

Delegationsbeslut

Strömstad 5:27 och Norra Slön
1:7- (härskande fastighet Lunden
1:5), servitut för väg

TN/2019-0600

Beslut om parkeringstillstånd
- bifall förare

TN/2019-0608

Beslut om parkeringstillstånd
- bifall förare

TN/2019-0584

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

Kile 2:22 - servisanmälan

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

Tel: 0526-191 85
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-11

TN/2019-0573

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

