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 TN/2021-0039 

TN § 102 Ändring av föredragningslistan 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga till ärende Renovering gästhamn - Södra hamnen till föredragningslistan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) föreslår att lägga till ärende Renovering gästhamn - 
Södra hamnen till föredragningslistan. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2020-0033 

TN § 103 Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) – 
förlängning av markanvisningsavtal för 
bostäder 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-24, KF §219, KS/2019-0428 att 
markanvisa del av Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) till Brixly Projektutveckling 
AB (f.d. Erlandsson Bygg) på villkor enligt bilagt markanvisningsavtal. 

Av markanvisningsavtalets § 6 framgår: 

”Om detaljplanen inte har antagits av kommunfullmäktige inom 23 månader från 
det att kommunfullmäktige godkänt detta markanvisningsavtal och detta beror på 
förutsättningar som inte Bolaget orsakat, ska dock Bolaget ges möjlighet till rätt 
till förlängning av detta markanvisningsavtal med en ny period om 24 månader på 
oförändrade villkor.”  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-25, KS §131, KS/2019-0428 att ge miljö- och 
byggförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan 
för del av Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) för bebyggelse av bostäder där 
möjligheten att tillskapa par-, kedje-, radhus samt tomter för friliggande bostäder 
ska studeras.  

Arbetet med detaljplanen och tillhörande utredningar påbörjades därefter, men 
då projektet i somras behövde göra ett omtag vad gäller utformningen av 
bostadsområdet kan samråd av detaljplanen komma att ske tidigast under hösten 
2021 och antagande under 2022. 

Då detaljplanen inte kommer att kunna antas av kommunfullmäktige under 
september 2021 (inom 23 månader från det att kommunfullmäktige godkänt 
markanvisningsavtalet) och detta inte beror på förutsättningar som Brixly orsakat, 
ska Brixly enligt gällande markanvisningsavtal ges möjlighet till rätt till förlängning 
av detta med en ny period om 24 månader på oförändrade villkor. 
Tekniska förvaltningen vill informera om att markanvisningsavtalet därmed 
kommer förlängas med en ny period om 24 månader på oförändrade villkor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
Markanvisningsavtal, upprättat 2019-09-03 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 
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Beslutet skickas till 
Brixly; elin.andersson@brixly.se 
Akten  
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 TN/2013-0392 

TN § 104 Hällestrand 1:149 - Upplåtelse av 
lägenhetsarrende för båtuppställning 
vintertid 

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att erbjuda Grundvägen Bryggförening nytt 
lägenhetsarrendekontrakt för båtuppställning på ett ca 1 300 kvm stort område 
med undantag av ett ca 1 000 kvm stort område under sommarperioden, 
16/6-31/8. Arrendetiden ska vara 1 år och förlängs därefter med 1 år i sänder om 
ej uppsägning sker senast 3 månader innan avtalstidens slut. Ny arrendeavgift ska 
vara 9 700 kr/år. 

Sammanfattning av ärendet 
Hällestrand Bryggförening och Strömstads kommun tecknade år 2001-10-24 ett 
nyttjanderättsavtal för parkering och båtuppställning på del av fastigheten 
Hällestrand 1:149.  

Upplåtelsen har varit vederlagsfri.  

Tekniska förvaltningen har sagt upp nyttjanderättsavtalet och tekniska nämnden 
beslutade år 2017-02-21 att erbjuda Hällestrand Bryggförening ett 
lägenhetsarrende för båtuppställning för ianspråktaget område.  

Tekniska förvaltningen och Hällestrand Bryggförening har under lång tid haft en 
dialog rörande villkor i nytt lägenhetsarrende. Något nytt avtal har inte träffats 
och den 14 juli år 2021 meddelade ordförande Lars Forsström genom 
telefonsamtal att Hällestrand Bryggförening inte längre är intresserade av nytt 
avtal, samt att de låtit ta ner informationsskyltarna de tidigare satt upp vid det 
aktuella området.  

Tekniska förvaltningen valde därför att sätta upp lappar med information om att 
det inte längre finns avtal för båtuppställning vintertid och samtidigt hänvisa nya 
intressenter att höra av sig till tekniska förvaltningen med en intresseanmälan.  

Det har inkommit ett antal intresseanmälningar och däribland en från Grundvägen 
Bryggförening som önskar arrendera och sköta området på liknande sätt som 
Hällestrand Bryggförening tidigare gjort.  

Tekniska förvaltningen ser inget hinder att kommunen upplåter markerat 
markområde nedan till Grundvägen Bryggförening för båtuppställning vintertid. 
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Kommunen ser över sina upplåtelser samt avgifter för att uppnå en mer 
marknadsmässig nivå. Enligt de principer som dessa nya avgifter är framräknade 
efter skulle den nya arrendeavgiften bli 9 100 kr/år i detta fall. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
och förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-09-02.  
Intresseanmälan från Grundvägen Bryggförening, inkommen 2021-07-23.  

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att erbjuda Grundvägen Bryggförening nytt 
lägenhetsarrendekontrakt för båtuppställning vintertid (1/9-15/6) på ett ca 1 300 
kvm stort område. Arrendetiden ska vara 1 år och förlängs därefter med 1 år i 
sänder om ej uppsägning sker senast 3 månader innan avtalstidens slut. Ny 
arrendeavgift ska vara 9 100 kr/år.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg informerade tekniska nämnden 
om att Grundvägens Bryggförening efter tekniska nämndens arbetsutskott år 
2021-09-14 inkommit med nytt yrkande om att även sommartid ha tillgång till ett 
ca 300 kvm stort område för att använda till uppställning av båttrailers och 
liknande. Tekniska förvaltningen informerar tekniska nämnden rörande nytt 
yrkande från föreningen för att tekniska nämnden ska få kännedom om 
Grundvägens Bryggförenings nya yrkande innan tekniska nämnden fattar beslut i 
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ärendet. Tekniska förvaltningen informerar också tekniska nämnden om att 
tekniska förvaltningen anser att arrendeavgiften bör vara 9 700 kr/år om tekniska 
nämnden väljer att tillmötesgå Grundvägen Bryggförenings nya yrkande. 

Förslag till beslut 

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att erbjuda Grundvägen Bryggförening nytt 
lägenhetsarrendekontrakt för båtuppställning på ett ca 1 300 kvm stort område 
med undantag av ett ca 1 000 kvm stort område under sommarperioden, 
16/6-31/8. Arrendetiden ska vara 1 år och förlängs därefter med 1 år i sänder om 
ej uppsägning sker senast 3 månader innan avtalstidens slut. Ny arrendeavgift ska 
vara 9 700 kr/år. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag och finner att 
tekniska nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutet skickas till 
Pål Breen, breen@toppfotball.no 
Akten  
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 TN/2020-0561 

TN § 105 Medborgarförslag om återvinningsstation vid 
Tjärnö skola 

Tekniska nämndens beslut 
att uppdra till tekniska förvaltningen att ta kontakt med Förpacknings och 
tidningsinsamlingen (FTI) om återvinningsstation vid Tjärnö skola då det är FTI 
som beslutar om antal stationer och var de lämpligast placeras i kommunen samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsmotivering 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar idag för insamlingen av 
förpackningar och tidningar. FTI:s insamlingssystem finansieras huvudsakligen 
med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som tillverkar 
eller importerar förpackade varor, betalar.  

I dag sker insamlingen i huvudsak från återvinningsstationer runt om i 
kommunerna av underentreprenörer till FTI. Det är FTI som beslutar om antal 
stationer och var de lämpligast placeras i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit från Åsa Hammarström där hon föreslår 

att Strömstads kommun skall placera en återvinningsstation vid Tjärnö skola. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Åsa Hammarström 2020-05-19 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 99 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att uppdra till tekniska förvaltningen att ta kontakt med Förpacknings och 
tidningsinsamlingen (FTI) om återvinningsstation vid Tjärnö skola då det är FTI 
som beslutar om antal stationer och var de lämpligast placeras i kommunen samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutet skickas till 
Åsa Hammarström; asa.may.hammarstrom@gmail.com 
Avdelningschef Eiton Ohlsson 
Akten  
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 TN/2020-0217 

TN § 106 Delårsrapport augusti 

Tekniska nämndens beslut 
att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för rättning av felaktigheter i 
delårsrapporten och redogörelse av projekten Dubbel råvattenledning 
Blomsholm-Färingen och Utbyggnad av Österröd. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har upprättat förslag till tertialrapport för augusti 2021 i 
enlighet med kommunens övergripande principer för verksamhets- och 
ekonomistyrning.   

Nämndens resultat per augusti 2021 för den skattefinansierade verksamheten 
visar ett överskott i förhållande till budget med 3,6 mnkr. Budgetavvikelserna 
finns inom teknisk nämnd och förvaltning avseende Pilen 5, 
exploateringsverksamhet drift, allmän markreserv, gatu- och hamnverksamheten. 
Det råder dock stor osäkerhet på intäktssidan framför allt inom hamn – och 
gatuverksamhet på grund av rådande pandemiläge. Diskussion om rådande 
ekonomisk osäkerhet har skett och sker kontinuerligt med kommunstyrelsens 
arbetsutskott och budgetberedningen på grund av pandemin. Prognos på helår 
för den skattefinansierade verksamheten bedöms landa på en positiv avvikelse på 
2,0 mnkr som är hänförlig till lägre detaljplanekostnader för 
exploateringsverksamhet drift samt högre hyresintäkter för Pilen 5.  

Nämndens resultat per augusti 2021 för den taxefinansierade verksamheten visar 
ett underskott i förhållande till budget med -0,7 på mnkr. Avvikelsen finns inom 
samtliga kollektiv.  Även taxekollektiven påverkas negativt av rådande 
pandemiläge som framför allt får påverkan på intäktssidan. Prognos på helår för 
vatten- och avloppsverksamheten bedöms landa på en negativ avvikelse om -2,2 
mnkr som är hänförlig till minskade intäkter för vatten och avlopp. Prognos på 
helår för avfallsverksamheten bedöms landa på en budget i balans. Prognos på 
helår för fjärrvärmeverksamheten bedöms landa på en positiv avvikelse om drygt 
0,1 mnkr som är hänförlig till ökade intäkter.  

Tekniska nämnden arbetar mot två av de fyra etappmålen som beslutats för år 
2021-2022 "Attraktivt att bo, besöka och verka i" och ”En hållbar kommun”. Till 
dessa mål är förväntade resultat knutna, samtliga resultat är oförändrade sedan 
bedömningen per april. 

Till målet ”Attraktivt att bo, besöka och verka i” är tre förväntade resultat knutna.  

Avseende det förväntade resultatet ”Attraktiva och tillgängliga boende för 
invånarna i Strömstad” är bedömningen per augusti att resultatet inte är uppfyllt. 

Avseende det förväntade resultatet, ”Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv 
och inom offentlig sektor” är bedömningen per augusti att resultatet att till hög 
grad uppfyllt. 
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Avseende det förväntade resultatet ”Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud” 
är bedömningen per augusti att resultatet är delvis uppfyllt. 

Till målet ”En hållbar kommun” är tre förväntade resultat knutna. 

Avseende det förväntade resultatet ”God och jämlik folkhälsa och ökad 
delaktighet” och ”En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna utveckla 
vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar” är bedömningen per 
augusti att resultatet är delvis uppfyllt. 

Avseende det förväntade resultatet ”Tillgänglig natur med höga natur- och 
upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp” är 
bedömningen per augusti att resultatet är delvis uppfyllt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, controller Charlotta Björkman 
Delårsrapport augusti 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna förslag till delårsrapport augusti 2021 för den skatte- och 
taxefinansierade verksamheten. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt-Göran Bergstrand (M) med instämmande av Ulf Gustafsson (S), Andreas 
Nikkinen (MP) och Claes Nabrink (L) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska 
förvaltningen för rättning av felaktigheter i delårsrapporten och redogörelse av 
projekten Dubbel råvattenledning Blomsholm-Färingen och Utbyggnad av 
Österröd. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten  
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 TN/2021-0147 

TN § 107 Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 

Tekniska nämndens beslut 
att efter revidering av beslutsunderlaget enligt yrkanden att investering av 
arbetsbåt med 2 500 000 kronor i budget 2022 tas bort och att utbyggnad av 
vattentorn med 90 000 000 kronor i plan 2025 tas bort, föreslå kommunstyrelsen 
besluta 

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 för 
skattefinansierad verksamhet 

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 för 
vatten- och avloppsverksamheten  

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 för 
fjärrvärmeverksamheten  

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 för 
avfallsverksamheten 

att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter tekniska nämnden 2022   

att godkänna upprättat förslag till bilaga till avfallstaxa 2022  

att godkänna upprättat förslag till taxa för avgift på kopia av allmän handling samt 
utskrift och kopia av medtaget material. 

Andreas Nikkinen (MP), Claes Nabrink (L) och Bengt-Göran Bergstrand (M) deltar 
inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramar innebär 
för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet en oförändrad budgetram 
med kompensation för löne- och arvodesökningar och hyresökningar.  

Förvaltningens förslag är att fortsatt välja etappmål Attraktivt att bo, besöka och 
verka i samt En hållbar kommun för att nämnden ska kunna bidra till att nå de av 
kommunfullmäktige antagna långsiktiga mål.   

Investeringsbudgeten för nämndens skattefinansierade verksamhet uppgår till 
52,1 mnkr för 2021. 

Exploateringsbudgeten för exploateringar i genomförandefasen uppgår till 15,3 
mnkr.  

Verksamheterna inom taxekollektivet budgeterar alla med en budget i balans 
2022. 

Investeringsbudget för nämndens taxefinansierade verksamheter uppgår till 64,8 
mnkr för 2022.  
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Som bilagor till budgetskrivelsen finns tekniska nämndens taxa samt ett förslag till 
taxa för avgift på kopia av allmän handling samt utskrift och kopia av medtaget 
material.  

Tekniska nämndens taxa innehåller förslag till taxeändringar. Ett av förslagen 
avser hamntaxan, avgiften för personbiljett och återaktiverande av kort för 
linfärjan Kosterlänken. Det andra förslaget avser avfallstaxan som under 
införandet av matavfallsinsamling kommer att behöva två parallella taxor. 
Förslaget är att nuvarande taxa gäller fram till dess att matavfallstaxan införs i 
samband med att abonnenten fått sitt matavfallskärl.   

Taxa för avgift på kopia av allmän handling samt utskrift och kopia av medtaget 
material avser omfatta samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Den nya taxan är 
framtagen för att få en enhetlig hantering av kommunens allmänna handlingar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-30, verksamhetsutvecklare Jeanette Johander 
Mål och budget 2022 samt plan 2023-2023, tekniska nämnden, 2021-09-28 
Mål och budget 2022 samt plan 2023-2023, vatten- och avloppsverksamheten, 
2021-09-28 
Mål och budget 2022 samt plan 2023-2023, fjärrvärmeverksamheten 
Mål och budget 2022 samt plan 2023-2023, avfallsverksamheten 
Taxor och avgifter tekniska nämnden 2022, 2021-09-28 
Förtydligande av ny avfallstaxa i Strömstads kommun, 2021-09-16 
Bilaga till avfallstaxa 2022, 2021-09-16 
Taxa för kopia av allmän handling samt kopiering och utskrift av medtaget 
material 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att efter revidering av beslutsunderlaget förslå tekniska nämnden besluta 

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 för 
skattefinansierad verksamhet 

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 för 
vatten- och avloppsverksamheten  

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 för 
fjärrvärmeverksamheten  

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2022 samt plan 2023-2025 för 
avfallsverksamheten 

att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter tekniska nämnden 2022   

att godkänna upprättat förslag till bilaga till avfallstaxa 2022  

att godkänna upprättat förslag till taxa för avgift på kopia av allmän handling samt 
utskrift och kopia av medtaget material. 

Andreas Nikkinen (MP) deltar inte i beslutet. 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Morgan Gustafsson (SD) yrkar att investering av arbetsbåt med 2 500 000 kronor i 
budget 2022 tas bort. 

Rolf Rask (S) yrkar att utbyggnad av vattentorn med 90 000 000 kronor i plan 2025 
tas bort. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om tekniska nämnden vill bifalla eller avslå 
Morgan Gustafssons yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar att bifalla 
yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på om tekniska nämnden vill bifalla eller avslå 
Rolf Rasks yrkande och finner att teknisk nämnden beslutar att bifalla yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter proposition på tekniska nämndens arbetsutskotts 
förslag och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Akten  
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 TN/2021-0678 

TN § 108 Renovering gästhamn - Södra hamnen 

Tekniska nämndens beslut 
att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förslaget till ny utformning och se 
till att erforderliga tillstånd inhämtas.  

Sammanfattning av ärendet 
De nuvarande bryggorna i gästhamnen behöver bytas efter att ha utsatts för 
extremt hårt slitage på grund av hårdvind från väst och sydväst. Hamnavdelningen 
har fortlöpande utfört förstärknings- och reparationsåtgärder på bryggorna i stort 
sett sedan de var nya 2013. Tidigt visade det sig att bryggorna var för klena och 
belastningen för stor. Vid den senaste besiktningen visade det sig att bryggorna är 
i sämre skick än det som tidigare befarats. 

Förvaltningen har sökt och fått beviljade medel i 2021 års budget för att byta ut 
bryggorna. 

För att motverka att samma problem uppstår igen kommer de nya bryggorna 
tillverkas i betong vilket är betydligt starkare än dagens trä-betongbryggor och det 
föreslås en ny utformning. Bryggorna placeras från Strandpromenaden på 
Skageracksidan vilket ger flera fördelar: 

• minskat slitage vid västliga vindar då den nya utformningen ger betydligt 
mindre exponering mot väst. 

• effektivare hamn då det behövs färre bryggmeter 
• en tydligare hamn och ett förbättrat trafikflöde då bryggorna utgår från 

samma kajsida. 
• möjliggör ankring på fiskepiren igen 
• för besökare blir det närmare till faciliteter och centrum 
• enklare att bogsera ut vid brand 

Bifogar ritning med dagens och förslag till ny utformning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-23 med bilaga, förslag till ny utformning. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förslaget till ny utformning och se 
till att erforderliga tillstånd inhämtas.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Bengt-Göran Bergstrand (M) och Claes Nabrink (L) yrkar bifall till förslaget. 
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Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2021-0052 

TN § 109 Delegations- och anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen: 

TN/2021-0543 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2021-0582 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2021-0621 Tillägg till bostadsarrendeavtal - Rossö 3:15 
TN/2021-0637 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2021-0597 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2021-0634 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 

Beslutet skickas till 
Akten 
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