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Sammanträdesdatum
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TN/2020-0540

TN § 85

Sjöledningsentreprenad - information

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

För det pågående projektet med att stärka upp kommunens avloppsledningsnät
ges följande lägesrapport till Tekniska nämnden.
Bakgrund
Utifrån såväl fördjupade översiktsplaner som informationsutbyte med
miljöavdelningen och bedömning av befintligt VA-system så har VA-avdelningen
tagit fram en långsiktig VA-försörjningsplan för att kunna planera kommande
utbyggnations- och underhållsbehov i systemet. Utifrån den har flertalet projekt
identifierats.
För att tillgodose framtida byggnationer i Strömstad så har ett nytt reningsverk
byggts och detta projekt är nästa steg i ledet för att öka kapaciteten in till verket.
Det görs genom att stamledningar såväl norrifrån respektive söderifrån separeras
så att det blir två från vartdera hållet. Kapacitet frigörs i de befintliga landförlagda
ledningarna för översiktsplanernas byggnationer både kring Ånneröd/Mällby (norr
om brandstationen) och kring Stareområdet.
Samtidigt läggs en ny utloppsledning ifrån reningsverket som gör att det renade
utloppsvattnet till största delen kan rinna med självfall ifrån verket och ut till
utsläppspunkten i havet. En energibesparing då allt utloppsvatten i dagsläget
pumpas ut från verket.
Projektgång
I slutet av 2017 gjordes en partneringupphandling av projektet. Det innebär att
såväl projektering (Fas 1) som entreprenad (Fas 2) upphandlades i ett med
reservation för att avbryta efter projekteringen om myndighetsbeslut, budget
eller annat inte höll.
2018 skrev avtal med NCC utifrån upphandlingen. Därefter har projektering och
tillståndsansökningar gjorts och i maj skrevs avtal om utförandet av
entreprenaden.
I slutet av augusti kom NCC på plats i Strömstad och nu i september respektive
oktober kommer deras underentreprenörer för svetsning och borrning. Arbetena
beräknas pågå fram till juni 2021. Grumlande arbeten i vatten måste vara färdiga
senast 30 april.
Projektstatus
Eftersom det är första presentationen efter entreprenadstarten så kommer här en
beskrivning av de flesta tidsplanerade arbetena. Fokus ligger dock på arbeten i
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-10-06

nära framtid och ju längre bort i tid arbetena ligger desto större osäkerhet kring
tidssättningen.
Arbetena sker på fyra olika ställen (Bojar, Öddö, Skeppsbron, Hålkedalskilen) och
däremellan läggs nya avloppsledningar. I och med tillåten arbetsperiod för
grumlande arbeten i vatten så kommer arbeten att ske på flera ställen samtidigt.
Vattendomen föreskriver även styrd borrning i områden med ålgräsängar och
därför har den metoden valts vid alla landfästen.
Till samtliga arbeten så svetsas och lanseras ledningarna ut i havet från ett
arbetsområde vid södra fästet av Hålkedalsbron i Hålkedalskilen.
Utlastning av övrigt material till sjöarbeten kommer att ske ifrån Torskholmen.
Vid Bojar pågår markarbetena med att lägga en ny ledning ifrån pumpstationen
vid g:a Hällestrandsvägen ner över Bojarparkeringen. På södra delen av
Bojarparkeringen kommer en borrmaskin att, i mitten av oktober, utföra borrning
därifrån och ut under havsbotten i Bojarkilen till strax utanför linfärjan. Därifrån
dras ledningen med tillbaka in i hålet mot land när borren kommit ut. Det är blir
en ca kilometern lång Ø315mm ledning som ska dras in ifrån havssidan.
En ny pumpstation ska därefter byggas för att ersätta den gamla ”Soptippen
avloppspumpstation” vid g:a Hällestrandsvägen.
På Öddö startar markarbetena inför borrning i början av oktober och mot slutet av
oktober ska två nya ledningar ha borrats ut i havet där. Även här ska
pumpstationen ersättas med en ny, uppgraderad som ligger längre ifrån
strandkanten för att förbättra höjdsättningen enligt Länsstyrelsens ”Stigande
vatten”.
Efter Bojar och Öddö startar i början av november borrningsarbeten vid stranden
söder om Österröd i Hålkedalskilen. Där ska hål för såväl nya utloppsledningen,
med Ø630mm, som inkommande ledningar från Skeppsbron och Öddö borras ut
från stranden och förbi småbåtshamnen, en sträcka på över 900m.
Den befintliga stamledningen söderifrån ska också tas rätt in till reningsverket
ifrån sydöstra Hålkedalskilen.
När det är färdigborrat på stranden ska det bergborras två hål för ledningarna
ifrån reningsverkets plan och ner till stranden.
I mitten av december startar förberedande markjobb inför hammarborrning ut
genom kajen vid Skeppsbroplatsen och i mitten av januari kommer borrmaskinen
dit för att göra hålen för de nya ledningarna genom kajen. Därefter ska
Skeppsbrons avloppspumpstation renoveras.
Under hela tiden från oktober till mars kommer ledningsbitar på ca 500m i taget
att kopplas ihop från de borrade ledningarna och läggas längs sina sträckningar
ute i havet.
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Tidplan
Oktober:
• Markarbeten i Bojar och ute på Öddö
• Styrd borrning i Bojar och ute på Öddö
• Svetsning av rör till styrda borrningar, Hålkedalskilen
• Dykinspektion inför ledningsförläggning på havsbotten samt samråd med
andra ledningsägare
November:
• Markarbeten i Bojar
• Pumpstationsbyggnation i Bojar
• Styrd borrning i Hålkedalskilen
• Schaktning i Hålkedalskilens klack
• Fyllningsarbete i Hålkedalskilen
• Schaktning i Vrångesund

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Akten
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TN/2019-0001

TN § 86

Motion om reservvattentäkt i Strömstad

Tekniska nämndens beslut

att lämna yttrande med förslag att motionen avslås i sin helhet med hänvisning till
nedanstående beslutsmotivering.

Beslutsmotivering

Strömstads kommun skall påbörja en risk och sårbarhetsanalys för vatten täkten
som finns idag. Denna analys skall vara klar under år 2022. När man har gjort
denna kan man säga hur sårbar vår nuvarande täkt är och vilka risker som finns.
Då kan man åtgärda eventuella risker som kommer fram. Denna analys skall göras
ihop med andra nämnder/förvaltningar.
Vi måste ha denna analys för att kunna ta rätt beslut om en framtida
reservvattentäkt.
Det finns grundliga utredningar gjorda som visar på eventuella framtida
reservvattentäkter i Strömstad. Dock visar dessa täkter att det finns för lite
kapacitet för Strömstad i framtiden.

Sammanfattning av ärendet

Hans-Robert Hansson med flera från Liberalerna har inkommit med en motion där
de anger att Strömstads kommun måste ha en reservvattentäkt.
Liberalerna föreslår att det under denna mandatperiod genomförs en grundlig
utredning, inklusive kostnadsberäkningar, av vilka alternativ som finns för en
reservvattentäkt för Strömstads kommun.
att utredningen ska genomföras av kommunstyrelsen som strategisk
samordnande nämnd och att alla kommuners nämnder, förvaltningar, bolag och
styrelser ska involveras
att näringslivet och allmänheten ska få yttra sig i frågan
att förslag på hur Strömstads kommun kan få en framtida reservvattentäkt ska
presenteras för KF innan denna mandatperiods slut.

Beslutsunderlag

Motion från Liberalerna 2018-11-04
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-13 § 48
Tjänsteskrivelse 2020-09-14

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att lämna yttrande med förslag att motionen avslås i sin helhet med hänvisning till
nedanstående beslutsmotivering.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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TN/2018-0381

TN § 87

Strand 1:61 (Strand 1:187) - Försäljning av del
av fastighet

Tekniska nämndens beslut

att ändra beslut taget år 2020-02-25 till att avse följande: Ge förvaltningen i
uppdrag att upprätta överenskommelse om fastighetsreglering för ett område
enligt bifogad karta KA1, daterad 2020-09-09. Ägaren till fastigheten Strand 1:187
ska betala förrättningskostnaden samt en ersättning för marken om 1 200
kr/kvm.

Sammanfattning av ärendet

Den 25 februari år 2020 fattade tekniska nämnden ett beslut om att sälja ett
markområde av fastigheten Strand 1:61 till ägaren av fastigheten Strand 1:187
enligt kartskiss nedan, se även bifogat protokollsutdrag TN/2018-0381 §28.

Efter beslutet har ägaren till fastigheten Strand 1:221 framfört synpunkter på ny
gränsdragning i den östra delen av fastigheten Strand 1:187. Efter att tekniska
förvaltningen genomfört syn av området samt haft ett antal mail och
telefonsamtal med både ägare av fastigheten Strand 1:187 och ägaren av Strand
1:221, upprättade tekniska förvaltningen ett förslag med syfte att åstadkomma en
ny gränsdragning i den östra delen som tillgodoser båda parters behov, se
kartskiss nedan.
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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Ägare till fastigheten Strand 1:187 undertecknade detta nya avtalsförslag. Ägare
till fastigheten Strand 1:221 ville upprätta ett avtal med ägare av fastigheten
Strand 1:187 om att uppföra plank i ny fastighetsgräns innan ägare till fastigheten
Strand 1:221 undertecknar det nya avtalsförslaget. Nytt avtalsförslag innebär att
ett marginellt markområde, område 2 enligt ovan kartskiss, av fastigheten Strand
1:221 regleras till fastigheten Strand 1:187.
Ägare till fastigheterna Strand 1:187 och 1:221 har ännu inte kommit överens om
ett avtal rörande att uppföra plank i ny fastighetsgräns.
Ägare till fastigheten Strand 1:187 har meddelat tekniska förvaltningen att
intresse inte längre finns att köpa område 2, enligt kartskiss ovan, av fastigheten
Strand 1:221 och istället yrkar att tekniska förvaltningen ska gå vidare och ansöka
om lantmäteriförrättning enligt kartskiss nedan.

Ägare av fastighet Strand 1:221 har yrkat på att tekniska nämnden ska besluta att
upprätta en överenskommelse om fastighetsreglering med ägare till fastigheten
Strand 1:187 där ny gräns i östra delen av fastigheten Strand 1:187 blir enligt
bifogad karta KA1, daterad 2020-09-09 alternativt parallell med gränsen på östra
sidan av fastigheten Strand 1:221, se kartskiss nedan samt bifogat mail från ägare
till fastigheten Strand 1:221.
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Tekniska förvaltningen vill på grund av ovan föreslå tekniska nämnden att ändra
beslut taget år 2020-02-25. Tekniska förvaltningen anser att det lämpligaste hade
varit att fastighetsreglera område 1 och 2 till fastigheten Strand 1:187.
Förutsättning att verkställa detta alternativ saknas idag då ägare till fastighet
Strand 1:187 och Strand 1:221 ej är överens. Som ett led till en förbättrad
fastighetsindelning anser tekniska förvaltningen att område 1 enligt kartan nedan
ska regleras från fastigheten Strand 1:61 till fastigheten Strand 1:187.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg,
daterad 2020-09-09.
Karta KA1, daterad 2020-09-09.
Protokollsutdrag från tekniska nämnden, TN/2018-0381 §28, daterat 2020-02-25.
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att ändra beslut taget år 2020-02-25 till att avse följande: Ge förvaltningen i
uppdrag att upprätta överenskommelse om fastighetsreglering för ett område
enligt bifogad karta KA1, daterad 2020-09-09. Ägaren till fastigheten Strand 1:187
ska betala förrättningskostnaden samt en ersättning för marken om 1 200
kr/kvm.

Beslutet skickas till

Karin Eriksen, Lökholmsvägen 27, 452 91 Strömstad
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg
Akten
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TN/2014-0356

TN § 88

Norrkärr 1:50 (Seläter) – Uppdelning av
befintligt lägenhetsarrendeavtal för brygga
och sjöbod

Tekniska nämndens beslut

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att dela upp befintligt arrendekontrakt
med Nedre Seläter Bryggförening till två nya arrendekontrakt, för bryggan
respektive sjöboden, med Seläter Nedre Ideella Bryggförening och Seläter Nedre
Ideella Sjöbodsförening.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska förvaltningen har fått in en muntlig förfrågan från Nedre Seläter
Bryggförening, genom Erik Fredriksson, rörande att dela upp arrendekontraktet
till ett arrendekontrakt för sjöboden och ett arrendekontrakt för bryggan. Nedre
Seläter Bryggförening önskar denna uppdelning till två nya ideella föreningar
eftersom de båda anläggningarna (bryggan och sjöboden) har olika delägarkrets.
Tekniska förvaltningen ser inget hinder mot att dela upp Nedre Seläter
Bryggförenings arrendeområde i två nya arrendekontrakt med Seläter Nedre
Ideella Bryggförening och Seläter Nedre Ideella Sjöbodsförening.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg,
daterad 2020-09-10.
Befintligt lägenhetsarrende tecknat med Nedre Seläter bryggförening.

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att dela upp befintligt arrendekontrakt
med Nedre Seläter Bryggförening till två nya arrendekontrakt, för bryggan
respektive sjöboden, med Seläter Nedre Ideella Bryggförening och Seläter Nedre
Ideella Sjöbodsförening.

Beslutet skickas till

Seläter Nedre Ideella Bryggförening, c/o Mats Johansson, Ekelidsvägen 7,
452 90 Strömstad
Seläter Nedre Ideella Sjöbodsförening, c/o Stig-Lennart Hansson,
Hummerstigen 1, 452 90 Strömstad
Nedre Seläters Bryggförening, c/o Robert Johansson, Hummerstigen 4,
452 90 Strömstad
Mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg
Akten
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TN/2020-0521

TN § 89

Översyn av exploateringsprojekt

Tekniska nämndens beslut

att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet med
förslaget vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor för tekniska
nämnden
att föreslå kommunstyrelsen att 212 723 kronor ska belasta kommunstyrelsens
resultat.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade en ny
idéskrift i december 2019, En praktisk vägledning redovisning av kommunal
markexploatering, har tekniska förvaltningen gjort en översyn av redovisningen av
kommunens samtliga exploateringsprojekt.
Vid översynen konstaterades att det finns ett antal äldre exploateringsprojekt
som av olika anledningar inte längre är aktiva samt ett antal projekt som är
felaktigt upplagda som exploateringsprojekt.
Dessa exploateringsprojekt behöver därför avslutas och tekniska förvaltningen
föreslår att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet
med förslaget nedan, vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor
för tekniska nämnden och 212 723 kronor för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att kostnaderna för respektive projekt överförs och fördelas i enlighet med
förslaget vilket medför en resultatpåverkan om 1 033 966,93 kronor för tekniska
nämnden
att föreslå kommunstyrelsen att 212 723 kronor ska belasta kommunstyrelsens
resultat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Carsten Sörlie, ekonomichef
Akten
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TN/2019-0003

TN § 90

Omklassificering av exploateringsprojekt
98210 avseende småbåtshamn till
investeringsprojekt

Tekniska nämndens beslut

att föreslå kommunstyrelsen besluta
att avsluta exploateringsprojektet 98210 och att beviljad budget tillhörande
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.
att de hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på
exploateringsprojektet 98210 överförs till det nya
investeringsprojektet, Hålkedalens småbåtshamn, så snart godkännande av
kommunstyrelsen föreligger.
att den del av kostnaden för den hittills nedlagda interna handläggningstiden
belastande exploateringsprojektet 98210 som ej är aktiverbar på
investeringsprojektet resultatförs hos kommunstyrelsen så snart godkännande av
kommunstyrelsen föreligger.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av redovisningen av kommunens
samtliga exploateringsprojekt.
Då det huvudsakliga syftet med projektet i Hålkedalen är att anlägga en
småbåtshamn ser tekniska förvaltningen att projektet ska klassificeras som ett
investeringsprojekt och inte som ett exploateringsprojekt som det gör i nuläget.
För att omklassificera projektet till ett investeringsprojekt föreslås att
exploateringsprojekt 98210 avslutas och att beviljad budget tillhörande
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.
De hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på
exploateringsprojektet 98210 föreslås överföras till det nya
investeringsprojektet, Hålkedalens småbåtshamn. Kostnaderna uppgår för
närvarande till cirka 948 500 kronor, men då utredningsarbete pågår kommer
kostnaderna öka fram till dess att ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Det är
den faktiska bokförda kostnaden som föreligger vid överföringstillfället efter
kommunstyrelsens beslut som avses att överföras till investeringsprojektet.
Då endast lön och personalomkostnadspålägget (PO) är aktiverbart på
investeringsprojekt innebär det att det i nuläget finns kostnader om cirka
248 000 kronor för intern handläggningstid bokförda på exploateringsprojektet
som inte är aktiverbara på investeringsprojektet. Dessa kostnader föreslås därför
att resultatföras hos kommunstyrelsen. Det är den faktiskt bokförda kostnaden
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-10-06

som föreligger vid överföringstillfället efter kommunstyrelsens beslut som avses
att resultatföras hos kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-26

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att avsluta exploateringsprojektet 98210 och att beviljad budget tillhörande
exploateringsprojektet för år 2020 om 2,4 miljoner kronor överförs till ett nytt
investeringsprojekt benämnt Hålkedalens småbåtshamn.
att de hittills nedlagda aktiverbara kostnaderna som är bokförda på
exploateringsprojektet 98210 överförs till det nya
investeringsprojektet, Hålkedalens småbåtshamn, så snart godkännande av
kommunstyrelsen föreligger.
att den del av kostnaden för den hittills nedlagda interna handläggningstiden
belastande exploateringsprojektet 98210 som ej är aktiverbar på
investeringsprojektet resultatförs hos kommunstyrelsen så snart godkännande av
kommunstyrelsen föreligger.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Carsten Sörlie, ekonomichef
Akten
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Sammanträdesdatum
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TN/2019-0106

TN § 91

Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2019-2030 årlig uppföljning samt information om
bostadsmarknaden i länet

Tekniska nämndens beslut

att notera informationen och översända denna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje
kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda
bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs.
Kommunfullmäktige har beslutat att ett av Strömstad kommuns mål är att
kommunen ska ha 15 000 invånare 2030, vilket också varit utgångspunkten för
kommunens riktlinjer avseende bostadsförsörjningen som kommunfullmäktige
antog 18 juni 2019, § 163, Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030.
Enligt riktlinjerna ska utvecklingen av angivna prioriterade uppdrag årligen följas
upp till kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningen avser härmed informera om
nuläget för de kommunala bostadsprojekten och samtidigt informera om
Länsstyrelsens analys om bostadsmarknaden i länet som publicerades under juni
2020, samt informera om SCB:s senaste befolkningsprognos som visar på en
negativ befolkningsprognos för Strömstads kommun fram till 2030.
För att kommunen ska nå sitt mål om 15 000 invånare 2030 krävs det en
förändring i kommunen för att ändra den negativa prognostiserade
befolkningsprognosen, där fokus bland annat behöver ligga på att minska
utflyttningen samt öka andelen befolkning i fertil ålder.
Tillgången till bostäder ser förvaltningen som en viktig faktor för tillväxten
eftersom underskott av bostäder bland annat försvårar för människor att flytta till
kommunen för nya jobb och för företag att rekrytera arbetskraft.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15
Bostadsmarkandsanalys Västra Götalands län 2020, rapportnr 2020:13, daterad
juni 2020
Befolkningsprognos Västra Götaland 2020-2040, VGR Analys 2020:32
Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019-2030, daterad 2019-06-18

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att notera informationen och översända denna till kommunstyrelsen.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Mats Brocker, kommundirektör
Akten
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Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
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TN/2019-0254

TN § 92

Motion om sopsortering

Tekniska nämndens beslut

att lämna yttrande med förslag att avslå motionen om införande av sopsortering
hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet då införandet skulle
innebära en taxehöjning.

Beslutsmotivering

Enligt avfallsförordningen är varje hushåll skyldigt att sortera sitt hushållsavfall.
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
importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.
I dag sker insamlingen i huvudsak från återvinningsstationer runt om i
kommunerna av underentreprenörer till FTI. Att samla in dessa fraktioner från
varje fastighet skulle inte vara möjligt i vår kommun då framkomligheten är
begränsad ute på landsbygden och på öar. Det skulle också innebära större bilar,
fler transporter, omlastningar och fjärrtransporter. FTI:s ersätter inte alla de
omkostnaderna idag vilket skulle innebära att vissa kostnader skulle läggas på
kommunen.
För att få ett svar på vilka konsekvenser det skulle innebära ur ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv skulle det krävas en större utredning.

Reservationer och särskilda uttalanden

Andreas Nikkinen (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Ola Persson (M) har inkommit med en motion där han föreslår
att Strömstads kommun börjar med sopsortering i varje hushåll
att Strömstads kommun sopsorterar inom all kommunal verksamhet
Vid telefonsamtal med Ola Persson framkom att motionen åsyftar till att alla typer
av hushållsavfall som uppkommer i ett hem och i den kommunala verksamheten
även förpackningar och tidningar skulle samlas in i kommunens regi. Han
hänvisade till större kommuner där fastighetsnära insamling (FNI) förekommer
sedan lång tid tillbaka.

Beslutsunderlag

”Sopsortering” , Renhållningschef Eiton Ohlsson, 2020-09-11
”Om sopsortering” Ola Persson (M), 2019-02-12
-Protokoll Tnau §52, 2019-10-28
-Protokoll KF §104, 2019-03-28
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att lämna yttrande med förslag att avslå motionen om införande av sopsortering
hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet då införandet skulle
innebära en taxehöjning.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bengt-Göran Bergstrand (M) med instämmande av Andreas Nikkinen (MP) och
Claes Nabrink (L) yrkar bifall till motionen samt att Strömstads kommun fortsätter
planeringen för att införa sopsortering i hushållen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt-Göran
Bergstrands yrkande om bifall till motionen och finner att tekniska nämnden
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tekniska nämnden bifaller eller
avslår tilläggsyrkandet om att Strömstads kommun fortsätter planeringen för att
införa sopsortering i hushållen och finner att tekniska nämnden avslår yrkandet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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TN/2020-0371

TN § 93

Slipen, Myrens varv

Tekniska nämndens beslut
att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har träffat representanter för yrkesfiskarna på Torskholmen
2020-09-09.
Klargjorde statusen på Slipen.
Redogjorde för Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, att uppdra åt Tekniska
nämnden att undersöka om det finns andra marknadsaktörer som är beredda att
ta över arrendet.
Hittills har Tekniska nämnden inte funnit någon intressent.
Överenskommelse att de skulle undersöka om det finns intressenter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-15

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
att notera informationen.

Beslutet skickas till
Akten
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TN/2020-0523

TN § 94

Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter
om ändamålsplats på Kebalvägen

Tekniska nämndens beslut

att anta lokala trafikföreskrifter 1486 2020:6 om ändamålsplats på Kebalvägen.

Sammanfattning av ärendet

Ändamålsplatsen har etablerats för att persontransporter skall kunna ske på ett
säkert sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på Kebalvägen,
2020-09-14, gatuchef Conny Hansson
Lokala trafikföreskrifter 1486 2020:6 om ändamålsplats på Kebalvägen
Yttrande Polisen, Region Väst 2020-05-14 Svar på ansökan om lokal trafikföreskrift
avseende ändamålsplats på Kebalvägen, Sara M Olsson, Inspektör

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att anta lokala trafikföreskrifter 1486 2020:6 om ändamålsplats på Kebalvägen.

Beslutet skickas till

Polisen, registrator.vast@polisen.se
Gatuchef Conny Hansson
Akten
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TN/2020-0524

TN § 95

Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter
om parkering 15 min på Kebalvägen

Tekniska nämndens beslut

att anta lokala trafikföreskrifter 1486 2020:5 om 15 min parkering på Kebalvägen.

Sammanfattning av ärendet

Parkeringen har anlagts för att på ett trafiksäkert sätt kunna hämta och lämna
barn på Bojarskolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Lokala trafikföreskrifter om parkering 15 min på Kebalvägen,
2020-09-14, gatuchef Conny Hansson
Lokala trafikföreskrifter 1486 2020:5 om parkering 15 min på Kebalvägen
Yttrande Polisen, Region Väst 2020-09-14 Svar på ansökan om lokal trafikföreskrift
avseende parkering 15 min på Kebalvägen i Strömstad, Sara M Olsson, Inspektör

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att anta lokala trafikföreskrifter 1486 2020:5 om 15 min parkering på Kebalvägen.

Beslutet skickas till

Polisen, registrator.vast@polisen.se
Gatuchef Conny Hansson
Akten
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TN/2020-0568

TN § 96

Strömstads kommuns lokala trafikföreskrifter
- Strandpromenaden

Tekniska nämndens beslut

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till lokal trafikföreskrift
för Strandpromenaden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ronnie Brorsson (S) yrkar att tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag till ny lokal trafikföreskrift för Strandpromenaden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att tekniska nämnden
beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutet skickas till

Gatuchef Conny Hansson
Akten
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TN/2020-0550

TN § 97

Investeringsprojekt havsnära stråk centrum

Tekniska nämndens beslut

att anta förslaget om effektbelysning på berget norr om Oscarsplatsen
att anta förslaget om effektbelysning på kastanjeträdet på Oscarsplatsen
att anta förslaget om effektbelysning på platsvarumärket på Oscarspromenaden
att anta förslaget om effektbelysning på avsatsen vid Ångbåtskajen som en del i
projektet ”Havsnära stråk centrum”.

Sammanfattning av ärendet

Som en del i projektet ”Havsnära stråk centrum” förevisades den 8 september
delar av tekniska nämnden förslag på effektbelysning i centrum.
Det som förevisades var effektbelysning på berget norr om Oscarsplatsen,
kastanjeträdet på Oscarsplatsen, platsvarumärket på Oscarspromenaden och
avsatsen vid Ångbåtskajen.
Deltagarna på förevisningen lämnade positiva synpunkter och därför har tekniska
förvaltningen utvecklat presentationen till färdigt förslag.
Projektet är kostnadsberäknat till 250 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-29

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta

att anta förslaget om effektbelysning på berget norr om Oscarsplatsen
att anta förslaget om effektbelysning på kastanjeträdet på Oscarsplatsen
att anta förslaget om effektbelysning på platsvarumärket på Oscarspromenaden
att anta förslaget om effektbelysning på avsatsen vid Ångbåtskajen som en del i
projektet ”Havsnära stråk centrum”.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden ställer frågan om ärendet anses tillräckligt berett då delar av
nämnden förevisades projektet 2020-09-08 och finner att nämnden anser att
ärendet är tillräckligt berett.

Beslutet skickas till

Gatuchef Conny Hansson
Akten
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TN/2020-0337

TN § 98

Delegationsordning för tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut

att anta delarna D.2, D.3, D.9 och D.10, D.3 och D.10 - sluta avtal samt
avtalsförlängning - tekniska nämndens arbetsutskott ersätts med förvaltningschef,
Villkor: Efter samråd med ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Förändringarna som föreslås i utkastet är markerade. De delar som föreslås tas
bort är överstrukna och de delar som föreslås läggas till är markerade med röd
text.
Allmänt om delegation
Ett fåtal redaktionella ändringar föreslås i enlighet med markeringarna i utkastet.
Avsnitt om verkställighet föreslås tas bort för att renodla delegationsordningen till
att endast innehålla delegationsärenden.
Allmänna kommunövergripande ärenden
De förändringar som föreslås bygger främst på Sveriges Kommuner och Regioners
(SKR:s) förslag till reviderad delegationsordning. Förändringarna innebär bland
annat att delegationsordningen uppdaterats i enlighet med förändringar i lagar
och förordningar. Det finns också ett antal förslag till beslut som kommer från den
nya förvaltningslagen som trädde i kraft 1 juli 2018. Däribland införs möjlighet att
enligt förvaltningslagen avvisa, avskriva och avslå en framställning om att avgöra
ett ärende. Delegaten ges nu även möjlighet att överklaga ett beslut som innebär
en ändring av delegatens beslut.
Ekonomiärenden
Förändringen som föreslås är att delegera till avdelningscheferna att bevilja
anstånd med eller avbetalning av skuld till kommunen från ett prisbasbelopp till
ett högsta värde av 6 prisbasbelopp samt att anstånd med eller avbetalning av
skuld till kommunen över 6 prisbasbelopp ska beslutas av tekniska nämnden.
Upphandling/Inköp/Avtal
Förändringen som föreslås innebär att:
Direktupphandling upp till ett prisbasbelopp blir verkställighet.
Direktupphandling (LOU) över ett prisbasbelopp upp till 615 312 kr delegeras till
förvaltningschefen.
Upphandling, förvaltningsspecifik (LOU) från 615 312 kr delegeras till TNau vad
gäller att sluta avtal och ev. avtalsförlängning enl. option.
Direktupphandling, förvaltningsspecifik (LUF/LUFS) upp till 1 142 723 kr delegeras
till förvaltningschefen.
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Upphandling, förvaltningsspecifik (LUF/LUFS) från 1 142 723 kr delegeras till TNau
vad gäller att sluta avtal och ev. avtalsförlängning enl. option.
Gatuavdelningen
Förändringen som föreslås är att beslut om hastighetsdämpande åtgärder på
bostadsgator inom kommunens väghållningsområde beslutas av nämnden.
Mark- och exploateringsavdelningen
Förändringen som föreslås är att delegera överlåtelse av exploateringsavtal och
beslut om nedsättning av säkerhet i samband med utbyggnad av allmänna
anläggningar enligt exploateringsavtal till förvaltningschefen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Delegationsordning tekniska nämnden, 2020-09-14, Jeanette
Johander, verksamhetsutvecklare
Utkast, Delegationsordning tekniska nämnden 2020-09-14
Protokoll TNau 2020-06-02 § 76

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att anta delarna D.2, D.3, D.9 och D.10, D.3 och D.10 - sluta avtal samt
avtalsförlängning - tekniska nämndens arbetsutskott ersätts med förvaltningschef,
Villkor: Efter samråd med ordförande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad

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

Tel: 0526-190 00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28 (36)

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2020-10-06

TN/2020-0132

TN § 99

Yttrande åtgärdsplan inköp och upphandling

Tekniska nämndens beslut

att anta tekniska förvaltningens yttrande med ändringen att punkten "Tekniska
nämndens delegationsordning har genomlysts och kommer att förenklas och
förtydligas för att öka möjligheten till efterlevnad av delegationsbeslut." ändras
till följande: "Tekniska nämndens delegationsordning har i delar rörande
upphandling ändrats så att nämnden flyttat delegationen från avdelningschefer
till förvaltningschef."

Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisionen har med stöd av auktoriserade revisorerna vid EY, granskat
kommunens inköp och upphandlingsverksamhet. Syftet med granskningen var att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att den interna kontrollen inom
inköp- och upphandlingsprocessen är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med
lagar, regler och fullmäktiges beslut. Granskningen avsåg kommunstyrelsen och
tekniska nämnden. Kommunstyrelsen lämnar ett eget yttrande till
kommunrevisionen.
Efter granskning av upphandlingar och inköp inom tekniska nämndens
verksamhet bedömer EY att det föreligger behov av åtgärder och rekommenderar
tekniska nämnden att:
•

Skyndsamt vidta åtgärder i syfte att åtgärda verksamhetens bristande
följsamhet mot lagen om offentlig upphandling (LOU) samt de egna
styrdokumenten.

Tekniska förvaltningen delar EY:s och kommunrevisionens samlade bedömning
och föreslår bland annat att förvaltningen genomför en genomlysning av sina
inköp för att identifiera avtalslösa områden och hur inköp genomförs, att samtliga
verksamheter inom förvaltningen ska upprätta årshjul som identifierar befintliga
ramavtal och återkommande behov samt upphandlingar beslutade i
investeringsbudget, att samtliga beställare genomgår kommunens centrala
utbildning, att ärendehanteringssystem liksom delegationsordning samt att
styrande dokument ses över och kommuniceras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse yttrande åtgärdsplan, 2020-09-13
Slutrapport Strömstads kommun – Granskning inköp och upphandling
Missivbrev inköp och upphandling, kommunrevisionen

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att anta tekniska förvaltningens yttrande med ändringen att punkten "Tekniska
nämndens delegationsordning har genomlysts och kommer att förenklas och
förtydligas för att öka möjligheten till efterlevnad av delegationsbeslut." ändras
till följande: "Tekniska nämndens delegationsordning har i delar rörande
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upphandling ändrats så att nämnden flyttat delegationen från avdelningschefer
till förvaltningschef."

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Akten
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TN/2019-0281

TN § 100

Delårsrapport augusti 2020

Tekniska nämndens beslut

att godkänna förslag till delårsrapport augusti 2020 för den skattefinansierade och
taxefinansierade verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden har upprättat förslag till delårsrapport för augusti 2020 i
enlighet med kommunens övergripande principer för verksamhets- och
ekonomistyrning.
Nämndens resultat per augusti 2020 för den skattefinansierade verksamheten
visar ett underskott i förhållande till budget med 16,9 mnkr. Budgetavvikelserna
finns inom gatuverksamheten, allmän markreserv, bilpoolen och
hamnverksamheten.
På grund av rådande läge i världen med hänsyn till Covid-19 prognosticerar den
skattefinansierade verksamheten ett underskott på 26,8 mnkr på helår. Detta
baseras på att gränsen mellan Sverige och Norge för tillfället är stängd vilket
resulterar i stängd hamn och stängd gränspendling. Detta påverkar nämndens
externa intäkter kraftigt och bedömningen är att detta pågår åtminstone till och
med 31 oktober. Det kommer inte bli möjligt för nämnden att kunna hanterar det
prognosticerade budgetunderskottet inom befintlig ram. Detta har
kommunicerats och diskuterats med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Tekniska nämndens resultat per augusti 2020 för den taxefinansierade
verksamheten visar ett överskott på 0,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen är
hänförlig till fjärrvärmeverksamheten. Vatten- och avloppsverksamheten samt
avfallsverksamheten har budget i balans. Dock märker verksamheterna av den
negativa effekten av Covid-19 på framför allt på intäktssidan men har lyckats hålla
nere driftskostnaderna. Prognosticerar att samtliga verksamheter inom
taxekollektivet håller budget för 2020.
Av nämndens sex mål, har ett i hög grad uppfyllts, fyra har delvis uppnåtts och ett
anses ej uppfyllt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-14, controller Charlotta Björkman
Delårsrapport augusti 2020

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna förslag till delårsrapport augusti 2020 för den skattefinansierade och
taxefinansierade verksamheten.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Redovisningsansvarig Diana Johansson
Akten
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TN/2020-0217

TN § 101

Mål och budget 2021 och plan 2022-2024

Tekniska nämndens beslut

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
skattefinansierad verksamhet efter nedanstående ändringar i måldokumentet och
investeringsbudgeten
1. Attraktivt att bo, besök och verka i
Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i
morgon.
Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla
kommunen för oss som bor här.
Hur:
1. Skapa förutsättningar för en mer varierad arbetsmarknad genom att planera för
och tillhandahålla attraktiv mark och infrastruktur för företagsetableringar i
lämpliga områden samt att aktivt marknadsföra dessa.
2. Skapa en bättre framförhållning i samhällsplaneringen bland annat genom att
säkerställa en planreserv med ett blandat utbud av bostäder i olika
upplåtelseformer samt att genom omvärldsanalys hålla sig uppdaterad på nya sätt
att skapa attraktiva boendeformer.
3. Fortsätta arbetet med att utveckla och underhålla samt skapa nya lek och
mötesplatser.
Förväntat resultat:
1. Fler arbetstillfällen i mer varierade branscher.
2. Ett ökat utbud av attraktiva och tillgängliga bostäder.
3. Ett rikare fritidsutbud för barn och unga samt attraktivare mötesplatser.
2. En hållbar kommun
Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor för
kommande generationer.
Varför: Detta för att attrahera fler invånare och för att fortsätta utveckla
kommunen för oss som bor här.
Hur:
1. Social – skapa förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor
1. Fortsätta att utveckla arbetet med trygghetsvandringar och tillgänglighets
anpassningar av stadsmiljön.
2. Ekonomisk – Genom optimeringar:
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1. På ett systematiskt sätt jobba med ständiga förbättringar i de olika
verksamheterna.
2. Undersöka möjligheterna för ökad effektivitet och minskade kostnader genom
digitalisering.
3. En mer utvecklad samverkan mellan kommunens olika verksamheter med syfte
att minska kostnader.
3. Ekologisk – genom hållbar resursanvändning
1. Minska fossila utsläpp från nämndens verksamheter.
2. Utveckla skötseln av tätortsnära skogar/grönområden.
Förväntat resultat:
1. Social: En trygg och tillgänglig stadsmiljö för alla.
2. Ekonomisk: En god följsamhet gentemot tilldelad budget.
3. Ekologisk: Minskade fossila utsläpp, tillgängliga och mer attraktiva natur och
grönområden.
Följande tilläggsyrkanden i investeringsbudget för skattefinansierad
verksamhet:
Reinvesteringar av lekplatser med 300 000 kr samt 300 000 i plan 2022-2024.
Återplantering träd mellan Övre bron och Kvarnen med 100 000 kr samt samma
belopp i plan 2022-2024 för återplantering generellt. Utveckling av Plagen med
1 000 000 kr.
att måldokumentet inarbetas i Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och
kortfattad plan för 2022-20024
att intäkter från gästhamnen justeras med 50% och intäkter från parkering
justeras med 75% av budgeterade intäkter samt att göra ett tilläggsäskande i
driftsbudgetram 2021
att iordningsställa den gamla skjutbanan till att nyttjas som ett
rekreationsområde samt att detta skrivs in Översiktlig verksamhetsplan för 2021
och kortfattad plan för 2022-20024
att meningen "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller
stöd och service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen." ändras
till "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller stöd och
service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen och politiken." i
Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024
att anlägga ett cykelstråk från Södertulls livs till biblioteket utgår i Översiktlig
verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024 och ska i stället
hanteras i cykelplan
att investering för uppgradering av pråm ska vara 1 000 000 kr i stället för
1 500 000 kr
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att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
vatten- och avloppsverksamheten
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
fjärrvärmeverksamheten
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
avfallsverksamheten.
Andreas Nikkinen (MP), Bengt-Göran Bergstrand (M) och Claes Nabrink (L) deltar
inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Budgetberedningens förslag till preliminära drifts- och investeringsramar innebär
för tekniska nämnden en oförändrad budgetram med kompensation för löne- och
arvodesökningar, hyresökningar, och indexuppräkning för övriga kostnader.
En omdisponeringar av budget avseende färjeintäkterna har gjorts och nu
budgeteras dessa på kommunen centralt. Nämnden har fått full kompensation för
detta. Dessutom har nämnden erhållit utökad för underhåll av kommunens
tätortsnära skog på 0,6 mnkr och ökade hyreskostnader på Mekanikern efter flytt
av verksamheter från TP på 0,3 mnkr.
Tilläggsäskande för ökade driftskostnader för exploateringsverksamheten på
grund av ändrade redovisningsprinciper på 6,5 mnkr.
Förvaltningens förslag är välja etappmål Attraktivt att bo, besök 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
32,3 mnkr för 2021.
Exploateringsbudgeten för exploateringar i genomförandefasen uppgår till 4,8
mnkr.
Verksamheterna inom taxekollektivet budgeterar alla med en budget i balans
2021 och inga taxejusteringar i någon av verksamheterna.
Investeringsbudget för nämndens taxefinansierade verksamheter uppgår till 59,3
mnkr för 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-09-15, controller Charlotta Björkman
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024 TN
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, vatten- och avloppsverksamheten
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, fjärrvärmeverksamheten
Mål och budget 2020 samt plan 2022-2024, avfallsverksamheten
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Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
skattefinansierad verksamhet efter nedanstående ändringar i måldokumentet och
investeringsbudgeten
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
vatten- och avloppsverksamheten
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
fjärrvärmeverksamheten
att godkänna upprättat förslag till Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024 för
avfallsverksamheten.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar

att måldokumentet inarbetas i Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och
kortfattad plan för 2022-20024
att intäkter från gästhamnen justeras med 50% och intäkter från parkering
justeras med 75% av budgeterade intäkter samt att göra ett tilläggsäskande i
driftsbudgetram 2021
att iordningsställa den gamla skjutbanan till att nyttjas som ett
rekreationsområde samt att detta skrivs in Översiktlig verksamhetsplan för 2021
och kortfattad plan för 2022-20024
Ronnie Brorsson (S) yrkar
att meningen "Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller
stöd och service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen." ändras
till Tekniska förvaltningen administrativa avdelning tillhanda håller stöd och
service och samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen och politiken." i
Översiktlig verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024
att anlägga ett cykelstråk från Södertulls livs till biblioteket utgår i Översiktlig
verksamhetsplan för 2021 och kortfattad plan för 2022-20024 och ska i stället
hanteras i cykelplan
Morgan Gustafsson (S) yrkar att investering för uppgradering av pråm ska vara
1 000 000 kr i stället för 1 500 000 kr.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att tekniska
nämnden beslutar i enlighet med yrkandena.

Beslutet skickas till

Budgetberedningen
Ekonomichef Carsten Sörlie
Akten
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Delegations- och anmälningsärenden

Tekniska nämndens beslut

att lägga ärendena till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsärenden - Tekniska förvaltningen:
TN/2020-0479 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare
TN/2020-0502 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare

Beslutet skickas till
Akten
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