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 TN/2021-0039 

TN § 1 Ändring av föredragningslistan 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga till följande ärenden till föredragningslistan: Upplåtelse av mark för 
uteservering - Restaurangbiografen Park AB och Utredning om konsekvenserna av 
hyggesfritt skogsbruk i kommunens skogar. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) föreslår att lägga till följande ärenden till 
föredragningslistan: Upplåtelse av mark för uteservering - Restaurangbiografen 
Park AB och Utredning om konsekvenserna av hyggesfritt skogsbruk i kommunens 
skogar. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2020-0540 

TN § 2 Sjöledningsentreprenad - information 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
För det pågående projektet med att stärka upp kommunens avloppsledningsnät 
ges en lägesrapport till Tekniska nämnden. 

Projektstatus 

Färdigställande av Bojar pumpstation pågår. Besiktning är planerad v.4. 
Det återstår en styrd borrning och efter den påbörjas hammarborrning vid 
Skeppsbron och bergborrning ut från Österröd. De borrningarna startas v.2 och 
pågår flera månader. 
Vid Skeppsbron tas den tillfälliga pumpstationen i drift under v.2. 
Berget på Österröd har varit mer utbrett än vad provgropen visade och det har 
inneburit att försiktigare sprängteknik har behövt användas. Det har tagit extra 
tid. 
När fyllnadsarbetena påbörjades i Hålkedalskilen så uppdagades att botten inte 
blev fastare under det första lösa lagret. Prover har tagits och tyvärr stabiliserar 
sig inte botten alls förrän berg på ca 17m djup. Detta innebär att förläggning med 
vikter på botten inte är möjligt. En annan lösning med pålok har tagits fram för 
den drygt 200m långa sträckan. Se skiss nedan. 
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Betalplan 
Projektet följer i stora drag den betalplan som satts gentemot NCC. Eftersom 
betalning sker mot löpande räkning kan månadsfakturorna skilja mot budgeterat 
pga. tidsförskjutningar i arbetsmoment. 

Period Budget betalplan Fakturerat Notering 
Jul-20 283 107 283 107  

Aug-20 4 435 344 5 653 822 Etableringar, material, markarbeten 

Sept-20 6 605 831 4 250 713 Material, rörsvetsning, markarbeten 

Okt-20 14 155 353 14 433 057 Borrningar, rörsvetsning, material, 
markarbeten 

Nov-20 14 155 353 14 164 642 Borrningar, rörsvetsning, material, 
markarbeten 

Dec-20 15 000 000 14 495 478 Borrningar, rörsvetsning, material, 
markarbeten, sprängning 

Summerat 54 634 988 53 280 819  
 
Tidplan 

Januari: 
• Färdigställande av Bojar AP 
• Hammarborrning på Skeppsbroplatsen startar 
• Rivning Skeppsbron AP startar 
• Bergborrning på Österröd startar 
• Förläggning av sjöledningar med vikter startar 
• Schaktning i Hålkedalskilen fortsätter 

Februari: 
• Hammarborrning på Skeppsbroplatsen fortsätter 
• Bergborrning på Österröd fortsätter 
• Förläggning av sjöledningar med vikter fortsätter 
• Spolning i Hålkedalskilen börjar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-12 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2020-0249 

TN § 3 Uppgradering Ångbåtskajen, Strömstad 4:16 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Det visade sig att Skanskas vinnande anbud var något högre än de kostnader 
förvaltningen redovisade i ansökan för statlig medfinansiering. 
Medfinansieringsansökan har justerats och kommunen har beviljats ett nytt högre 
medfinansieringsstöd 

Tidigt i Skanskas detaljprojektering visade det sig att utformningen måste justeras. 
Kostertrafiken kommer att flytta över till Skeppsbrokajen den 11 januari. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2020-0371 

TN § 4 Slipen, Myrens varv 

Tekniska nämndens beslut 
att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sökt efter marknadsaktör som är villig att arrendera slipen. Ett 
par aktörer har visat intresse men de har till slut avstått från att arrendera slipen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-04 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2020-0627 

TN § 5 Kebal 2:96 – förfrågan om upplåtelse av mark 
för verkstad (Äpplekalles vik) 

Tekniska nämndens beslut 
att avvakta ställningstagande till Strömstad Marina AB ansökan om förvärv, 
alternativt arrende för byggnation av verkstad på del av fastigheten Kebal 2:96, 
tills kommunen erhållit planeringsbesked för Starekilens småbåtshamn. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad marina AB har inkommit med en förfrågan om att uppföra verkstad på 
del av Kebal 2:96 i Äpplekalles vik, se område nedan. Strömstad marina AB har 
behov av en ny verkstad för möjlighet till reparation av större båtar inomhus. I 
dagsläget utför Strömstad marina AB reparationer av dessa båtar utomhus. Deras 
befintliga verkstad som ligger invid kajen, har otillräcklig höjd, samt uppfyller inte 
arbetsmiljökrav för alla typer av relevanta arbeten.  

Föreslaget område för byggnation av verkstad har framtagits i samråd med 
planavdelningen. Strömstad marina AB vill i första hand förvärva området där de 
planerar att uppföra verkstad, och i andra hand arrendera det. Det aktuella 
området är markerat på flygfotot nedan.    

 
I samband med förfrågan om byggnation av verkstad, ansöker Strömstad Marina 
AB om arrende på del av fastigheten Mällby 1:16 för båtuppställning vintertid. 
Föreslaget arrendeområde ska kompensera för den båtuppställningsyta som 
försvinner om verkstaden uppförs, då området i dagsläget arrenderas av 
Strömstad Marina AB för båtuppställning året runt.  
Inom det svartprickade området på del av fastigheten Mällby 1:16 nedan, anser 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-01-26  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

förvaltningen att det är möjligt att arrendera ut ca 800 kvm för båtuppställning 
vintertid.    

 
 

För att möjliggöra en annan användning av området i Äpplekalles vik, än vad som 
är tillåten idag, krävs en detaljplaneändring. Gällande detaljplan tillåter endast 
parkering och båtuppläggning. Enligt uppgift från planavdelningen så bör en 
detaljplaneändring innefatta hela det skrafferade området nedan. 
Planavdelningen har uppgett att planarbetet beräknas ta ca ett till två år. 

 
 

Blir det aktuellt med byggnation av verkstad i Äpplekalles vik, har inte detta någon 
omedelbar påverkan på parkeringssituationen i området, då ytan redan är 
utarrenderad till Strömstad marina för båtuppställning.  
Däremot låser en byggnation mer permanent upp området till verkstad, vilket gör 
att marken inte kan användas som båtuppställning eller parkering i framtiden, 
som den för närvarande är planlagd för.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-01-26  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

Enligt uppgifter från boende och besökare, förekommer parkeringsbrist 
sommartid i Äpplekalles vik. Enligt gällande detaljplan ska boende i Kebalviken 
reserveras 100 p-platser i Äpplekalles vik vid toppbelastningar sommartid. 
Kommunen administrerar i dagsläget 118 p-platser i Äpplekalles vik. Dessa är dock 
allmänt tillgängliga och används av besökare till Nötholmens naturreservat, de 
som hyr båtplats av kommunen, eller annan aktör i Kebalviken.  
 
Kommunen kan i framtiden behöva ytterligare båtuppställnings- och 
parkeringsytor i området. Kommunen bör invänta planeringsbeskedet för 
Starekilens småbåtshamn, därefter kan behovet av båtuppställningsplatser 
klargöras. Utformningen av detaljplanen kan medföra ett större behov av 
planlagda båtuppställningsytor, då den eventuellt medför en användning av 
mindre båtar som inte ska förtöjas utan istället ska placeras på land. 
 
Förvaltningens samlade bedömning är att kommunen bör avvakta med att gå 
vidare med Strömstad Marina AB förslag innan kommunen erhållit 
planeringsbesked för Starekilens småbåtshamn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-22 
Ansökan från Strömstad marina 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avvakta ställningstagande till Strömstad Marina AB ansökan om förvärv, 
alternativt arrende för byggnation av verkstad på del av fastigheten Kebal 2:96, 
tills kommunen erhållit planeringsbesked för Starekilens småbåtshamn. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Protokollsanteckning: 
Jag anser att ärendet ska hanteras skyndsamt. 
Bengt-Göran Bergstrand (M) 

Beslutet skickas till 
Strömstad marina AB; info@stromstadmarina.se 
Akten  
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 TN/2020-0207 

TN § 6 Korsnäs s:10 - förvaltningsavtal gällande 
sjöbod 

Tekniska nämndens beslut 
att godkänna förvaltningsavtal gällande upplåtelse av mark för sjöbod på 
samfälligheten Korsnäs s:10, mellan delägande fastigheter till samfälligheten.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen äger fastigheten Korsnäs 1:78, som är delägande fastighet i den 
samfällda marken Korsnäs s:10 på Tjärnö. Samfälligheten har ytterligare tre 
delägande fastigheter; Korsnäs 1:31, Korsnäs 1:34 och Korsnäs 1:6. Då 
samfälligheten är delägarförvaltad, ska beslut som rör samfälligheten 
överenskommas av samtliga delägande fastigheter. Samfälligheten berörs av 
detaljplan för del av Korsnäs 1:31 m.fl., där planen medger uppförande av 
sjöbodar inom samfälligheten.  

Tore Julsrud, delägare till Korsnäs 1:6, som är delägande fastighet i samfälligheten 
Korsnäs s:10, har erhållit bygglov den 27 maj 2020 för en sjöbod på ca 18 kvm 
belägen på samfälligheten. Se markerat område nedan. För att kunna utnyttja 
bygglovet på samfälligheten krävs dock också ett förvaltningsavtal då 
samfälligheten ägs gemensamt.  

 
Ett förslag på förvaltningsavtal har upprättats för ändamålet att uppföra en sjöbod 
på 18 kvm på samfälligheten till förmån för ägare till Korsnäs 1:6, se bilaga. 
Förvaltningsavtalet har godkänts av samtliga ägare till delägande fastigheter i 
samfälligheten. Kommunens del av den totala avgiften är 1200 kr per år med KPI-
reglering för upplåtelsen. Avgiften har tagits fram enligt riktlinjer för avgiftsnivåer 
för upplåtelse av kommunal mark i Strömstads kommun, samt utifrån den andel 
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kommunen äger i samfälligheten, ca 20 %. Avtalstiden enligt avtalsförslaget är ett 
år. Avtalstiden förlängs med ett år i taget om inte uppsägning sker senast sex 
månader innan avtalstidens utgång. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bygglov 
Förslag på förvaltningsavtal 
Karta, översikt 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna förvaltningsavtal gällande upplåtelse av mark för sjöbod på 
samfälligheten Korsnäs s:10, mellan delägande fastigheter till samfälligheten.  

Beslutet skickas till 
Stefan Jönsson; stefan.jonsson@kjallgren.se 
Akten  
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 TN/2011-0134 

TN § 7 Hjältsgård 6:1 - exploateringsprojekt för 
bostäder  

Tekniska nämndens beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att anlita ett konsultföretag som i första 
hand utför en kvalificerad bedömning av trovärdigheten samt vilka eventuella 
osäkerhetsfaktorer som finns i genomförda beräkningar i de angivna 
utredningarna redovisande framtida beräknade vattennivåer i Vättlandsån och 
Grålösbäcken. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen föreslår att de befintliga nedan angivna utredningarna som 
redovisar beräknade framtida vattennivåer i Vättlandsån och Grålösbäcken ska 
ses över för att säkerställa att beräkningarna och slutsatserna i utredningarna är 
korrekta.  
Resultatet av utredningarna visar på att beräknade framtida vattennivåer kommer 
få stor påverkan på bland annat centrala Strömstad utmed Strömsån och stora 
delar av Skee samhälle, vilket kommer påverka möjligheten till framtida 
utveckling. Framtida beräknade vattennivåer påverkar bland annat kommunens 
bostadsexploatering berörande del Hjältsgård 6:1 innehållande cirka 25-35 
boendeenheter samt bland annat möjligheten till planläggning av 
verksamhetsområdet vid Brovallen.  

Då befintliga utredningar även kommer ligga till grund för planering och 
dimensionering av övergripande åtgärder för att minska de framtida höga 
vattennivåerna i centrala Strömstad och Skee, ser tekniska förvaltningen att det är 
av vikt att kontrollera att utredningarna kommit till korrekta slutsatser. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 2020-12-18 
-Plankarta omfattande bostadsexploatering Hjältsgård 
-Översvämningskartering BHF 
-Översvämningskartering HQ 200 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att anlita ett konsultföretag som i första 
hand utför en kvalificerad bedömning av trovärdigheten samt vilka eventuella 
osäkerhetsfaktorer som finns i genomförda beräkningar i de angivna 
utredningarna redovisande framtida beräknade vattennivåer i Vättlandsån och 
Grålösbäcken. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 TN/2015-0175 

TN § 8 Kebal 2:4 (Rasteskär) – Upplåtelse av nytt 
anläggningsarrende för sjöbod 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar enhälligt 

att avslå arrendatorns önskemål rörande längre arrendetid och 

att tekniska nämndens nämndens beslut 2020-11-03 § 106 kvarstår: att erbjuda 
arrendatorn nytt arrendekontrakt för perioden år 2019-03-14 till och med 2021-
05-31 med möjlighet till förlängning om 3 år förutsatt att villkor om renovering 
uppfylls enligt bifogat ”förslag till nytt arrendekontrakt”.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade år 2020-11-03 §106 att erbjuda Kust Event 
Strömstad AB (arrendatorn) nytt arrendekontrakt för befintlig sjöbod på 
fastigheten Kebal 2:4.  

Arrendatorn har efter beslutet framfört önskemål, genom telefonsamtal med 
förvaltningschef Roland Kindslätt, om att erhålla ytterligare längre arrendetid än 
tekniska nämnden beslutade om att erbjuda i ovan nämnt beslut. Orsaken till att 
arrendatorn önskar längre arrendetid är för att arrendatorn anser sig behöva 
detta, på grund av rådande omständigheter med Covid-19, för att slutföra de 
renoveringsarbeten arrendatorn enligt kontraktsförslaget är skyldig att göra.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
samt förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2020-12-09.  
Tekniska nämndens beslut, daterat 2020-11-03 §106.  

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå arrendatorns önskemål rörande längre arrendetid och 

att tekniska nämndens nämndens beslut 2020-11-03 § 106 kvarstår: att erbjuda 
arrendatorn nytt arrendekontrakt för perioden år 2019-03-14 till och med 2021-
05-31 med möjlighet till förlängning om 3 år förutsatt att villkor om renovering 
uppfylls enligt bifogat ”förslag till nytt arrendekontrakt”.  

Beslutet skickas till 
Kust Event Strömstad AB; anette@kustevent.com 
Akten  
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 TN/2019-0465 

TN § 9 Norrkärr 1:263 – Tidsfrist för att påbörja 
byggnation 

Tekniska nämndens beslut 
att förlänga tidsfrist för att påbörja byggnation på fastigheten Norrkärr 1:263 
medges till och med 30 juni år 2021, då tekniska nämnden anser att särskilda skäl 
föreligger. Med påbörjad byggnation avses gjutning av bottenplatta eller liknande 
grundläggning. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Andreas Nikkinen (MP) i handläggningen i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Olle Niklasson och Viktoria Naess Jensen (nedan kallad köparna) förvärvade 
bostadsfastigheten Norrkärr 1:263 av kommunen. Tillträdesdag till fastigheten var 
den 16 september år 2019 och köpeskillingen utgjorde 1 995 000 kronor. 

Enligt en klausul i köpekontraktet har kommunen rätt till ett vite om 10 % av den 
totala köpeskillingen om inte byggnation påbörjats på fastigheten inom 18 
månader från tillträdesdagen. Med påbörjad byggnation avses gjutning av 
bottenplatta eller liknande grundläggning. Kommunen har rätt till vitet för varje 
påbörjat år, till dess byggnation har påbörjats.  

Förlängning av ovan nämnda tidsperiod kan medges av tekniska nämnden om 
särskilda skäl föreligger.   

Köparna framförde den 11 januari år 2021 att de ser svårigheter att hinna påbörja 
byggnation (gjutning av bottenplatta) till 16 mars år 2021. Skälen till detta framgår 
av ”Ansökan om förlängning av tidsfrist för påbörjad byggnation på fastigheten 
Norrkärr 1:263” vilken är bifogad denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av mark- och exploateringsingenjör Mattias Sahlberg 
samt förvaltningschef Roland Kindslätt, daterad 2021-01-11.  
Ansökan om förlängning av tidsfrist för påbörjad byggnation på fastigheten 
Norrkärr 1:263, inkommen 2021-01-11. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att förlänga tidsfrist för att påbörja byggnation på fastigheten Norrkärr 1:263 
medges till och med 30 juni år 2021, då tekniska nämnden anser att särskilda skäl 
föreligger. Med påbörjad byggnation avses gjutning av bottenplatta eller liknande 
grundläggning. 
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Beslutet skickas till 
Olle Niklasson och Viktoria Naess Jensen; olle.niklasson@gmail.com 
Akten  
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 TN/2021-0002 

TN § 10 Överföring investeringsmedel 2020-2021 

Tekniska nämndens beslut 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 25,6 mnkr förs över till 2021 som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget. 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
taxefinansierade verksamheten om 37,2 mnkr förs över till 2021 som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har överlämnat förslag till överföring av investeringsmedel 
för pågående projekt 2020 till 2021 den för skattefinansierad verksamhet, vatten- 
och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. 

Överföring investeringsmedel pågående projekt 2020-2021: 

Belopp (mnkr) Skatt VA Avfall 

Investeringar 25,6 26,7 10,5 

Skatt    VA 

- Färjeläget    - Avloppsledningar till och från Österröd 
- Kaj Kustbevakning   - VA Flöghult 
- Ångbåtskajen   - Projektering Lilla Åseröd, Bojar/Lökholmen 
- Strandpromenaden, bryggor - Beredskapsförråd VA 
- Lekplatser  
- Stationskaj  Avfall 
- Lastbil  - Sophall Österröd 
  - Sopbilar  
  - Matavfallsinsamling 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Bilaga överföring investeringsmedel 2020-2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
skattefinansierade verksamheten om 25,6 mnkr förs över till 2021 som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) 
 Tekniska nämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-01-26  
   
    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: tn@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Tekniska förvaltningen Webb: www.stromstad.se  
 452 80 Strömstad   

 

att investeringsmedel för pågående investeringsprojekt inom den 
taxefinansierade verksamheten om 37,2 mnkr förs över till 2021 som 
tilläggsbudget till 2021 års investeringsbudget. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Carsten Sörlie 
Redovisningsansvarig Diana Johansson 
Akten  
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 TN/2020-0175 

TN § 11 Motion från Miljöpartiet om införande av 
alkolås i fordon som nyttjas av Strömstads 
kommun 

Tekniska nämndens beslut 
att lämna yttrande till kommunstyrelsen med förslag att avslå motionen. 

Beslutsmotivering 
Eftersom Tekniska nämnden inte råder över andra förvaltningars fordon så kan 
inte Tekniska nämnden besluta om åtgärder som medför ökade kostnader för 
respektive förvaltning. 

Tekniska förvaltningen avråder dock från installation av alkolås i kommunens 
fordon mot bakgrund av att nackdelarna överstiger fördelarna. Bedömningen är 
att installation och drift är för kostsam och att utrustningen inte är tillräckligt 
driftsäker. 

Alkolås i fordon är konstruerat så att fordonet inte går att starta om det finns 
alkohol i förarens utandningsluft. Innan fordonet startas måste föraren blåsa i ett 
munstycke. Finns det alkohol i utandningsluften som motsvarar eller överstiger 
laglig gräns går motorn inte att starta. 

Den uppenbara fördelen med alkolås är att alkoholpåverkade personer förhindras 
att köra påverkade. Alkolås kan dock utlösas av fel orsaker vilket ställer till med 
problem som framförallt drabbar verksamheter inom socialförvaltningen som ska 
finnas till för sina brukare dygnet runt. 

I en artikel Göteborgsposten den 25 nov 2017 beskriver Stenungsunds kommun 
nackdelarna med alkolås.  ”Ibland gör vi ju hembesök där någon utsatts för våld 
eller där det finns andra våldsamma personer på besök och då vill man snabbt 
kunna ta sig därifrån. Men det är inte alltid bilarna startar direkt”. ”Det räcker 
med att du har handsprit på händerna som inte torkat när du tar i munstycket och 
ska blåsa så startar inte bilen och du kan bli stående någonstans och får då vänta 
på att bilpoolen ska komma”. ”Inte sällan startar bilarna alls och teknisk support 
måste skickas ut för att hjälpa exempelvis hemtjänstpersonal på uppdrag”. 

För att kommunen ska kunna upprätthålla den service vi är ålagda att utföra 
gentemot våra medborgare och brukare behöver det finnas möjlighet att utföra 
drift och service på alkolåsen dygnet runt årets alla dagar, den möjligheten finns 
inte i dag. I Stenungsunds kommun uppskattar man att arbete och service kring 
alkolåsen tar en halvtidstjänst i anspråk varje vecka. 

Kommunens fordonsflotta består idag av 108 tjänstefordon. 

Installation av alkolås i samtliga av kommunens fordon beräknas kosta mellan 1,3 
till 1,5 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för drift, vilket innefattar bland 
annat en årlig kalibrering av alkolåset. 
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Cheferna har alltid ett ansvar att vara uppmärksam på missbruk. Andra sätt för att 
upptäcka alkoholmissbruk bör undersökas.  
Ett skriftligt yttrande har inkommit från Socialförvaltningen genom 
verksamhetschef, Jennie Persson. De säger att de i grunden är positiva till 
införande av alkolås i fordonen, men att ekonomiska och de organisatoriska 
resurserna inte finns. 

Sammanfattning av ärendet 
Bengt Bivrin (MP) har inkommit med en motion om införande av alkolås i fordon 
som nyttjas av Strömstads kommun. 

Han yrkar att alkolås installeras i de fordon som införskaffas, med undantag av 
räddningstjänstens fordon. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-13 § 19 att remittera motionen till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-11 § 76 att remittera 
motionen till Tekniska nämnden och AB Strömstadsbyggen för yttrande senast 
2020-08-31. 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-10-20 § 126 att återremittera 
ärendet till Tekniska förvaltningen för ytterligare beredning och få in yttrande från 
Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motionen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-11 § 76 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att lämna yttrande med förslag att avslå motionen. 

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 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten  
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 TN/2020-0343 

TN § 12 Upplåtelse av mark för uteservering - 
Restaurangbiografen Park AB 

Tekniska nämndens beslut 
att rekommendera gatuchef Conny Hansson att Restaurangbiografen Park AB 
slipper kravet på att nedmontera uteserveringen under innevarande vinter på 
grund av rådande pandemi samt den korta tid som är kvar innan verksamheten 
med uteservering åter ska starta. 

Sammanfattning av ärendet 
Mellan Restaurangbiografen Park AB och Strömstads kommun har avtal om 
upplåtelse av mark för uteservering träffats för avtalstiden 2020-04-01-- 
2020-11-30. Nedmontering av uteserveringen har inte skett. 

Gatuchef Conny Hansson vill höra nämndens inställning om eventuellt krav på 
nedmontering av uteserveringen. 

Beslutet skickas till 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten  
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 TN/2017-0322 

TN § 13 Utredning om konsekvenserna av hyggesfritt 
skogsbruk i kommunens skogar 

Tekniska nämndens beslut 
att ge gatuchef Conny Hansson i uppdrag att utreda konsekvenserna av en 
övergång till hyggesfritt skogsbruk för hela eller delar av kommunens 
skogsbestånd. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ulf Gustafsson (S) yrkar att tekniska nämnden ger gatuchef Conny 
Hansson i uppdrag att utreda konsekvenserna av en övergång till hyggesfritt 
skogsbruk för hela eller delar av kommunens skogsbestånd. 

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

Beslutet skickas till 
Gatuchef Conny Hansson 
Akten  
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 TN/2021-0052 

TN § 14 Delegations- och anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen: 

TN/2020-0642 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2020-0643 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2020-0683 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2020-0684 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2020-0674 Delegationsbeslut avseende överenskommelse av 
fastighetsreglering avseende upplåtelse av servitut för väg och VA belastande 
Nyckleby s:1 
TN/2020-0685 Beslut om parkeringstillstånd - bifall förare 
TN/2020-0674 Delegationsbeslut avseende fastighetsbestämning berörande 
Nyckleby s:1 
TN/2021-0001 Beslutsattestanter TN 2021 

Beslutet skickas till 
Akten 
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